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Voorwoord
Van harte welkom op het jaarlijks congres van de Nederlandse Vereniging
voor Criminologie (NVC). Met het overkoepelde thema kijken we dit jaar
naar de relatie tussen de criminologie als wetenschapsgebied en de
criminologische beroepspraktijk. Het is moeilijk aan te geven wat precies
‘de’ praktijk is voor de criminologie, net zoals het moeilijk de grenzen van
het interdisciplinaire vakgebied van de criminologie precies aan te geven.
Toch zal elke criminoloog een beeld hebben van de voor zijn of haar
onderzoek relevante beroepspraktijk en mag verwacht worden dat
professionals in die praktijk oog hebben voor de uitkomsten van dat
onderzoek. Wetenschap en praktijk lijken elkaar niet altijd te vinden. In de
academische criminologie valt weleens de klacht te beluisteren dat
beleidsvorming te weinig op inzichten uit criminologisch onderzoek is
gebaseerd. Maar doet de wetenschap wel voldoende om de aansluiting met
de praktijk te maken? Enerzijds kan er een verwijdering zijn doordat de
Nederlandse criminologie de laatste jaren steeds meer gericht is op het
publiceren in internationale peer-reviewed tijdschriften voor een publiek
van louter wetenschappers. En dus minder op vakpublicaties voor de
beroepspraktijk. Anderzijds zijn er sinds de komst van opleidingen
criminologie vele wetenschappelijk opgeleide criminologen werkzaam in
het brede veld van criminaliteitsbestrijding, veiligheidszorg en
normnaleving. Juist zij zouden het belang van wetenschappelijk onderzoek
moeten zien en de brug met hun werkzaamheden moeten kunnen slaan.
De NVC wil met het congresthema deze brug helpen te slaan. Er zijn vele
relevante terreinen voor de criminologische beroepspraktijk te benoemen.
Vele van deze terreinen komen aan bod in de diverse themasessies en
‘roundtables’ in het programma. Het NVC-bestuur heeft besloten een
viertal velden nader te belichten in het plenaire deel van het programma:
de opsporing, het gevangeniswezen, de forensische jeugdzorg en de
reclassering. In de plenaire sessies zullen toonaangevende professionals uit
deze velden met vooraanstaande criminologen in debat gaan over de
wetenschappelijke basis van hun werk en de betekenis van de criminologie
voor die praktijk.
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Lang niet alle sessies zullen echter in het licht staan van het
overkoepelende thema. Het jaarlijks congres is en blijft een ‘marktdag’
waarin de Nederlands(talig)e criminologie zich in de volle breedte
presenteert. Net als voorgaande jaren en naar model van de grote
internationale criminologiecongressen presenteren vele wetenschappers en
professionals uit de criminologie en aanverwante disciplines de resultaten
van lopend en recent afgesloten onderzoek. Het zal weer lastig zijn een
keuze te maken uit de vele interessante sessies. Daarbij hebben we naast
de ‘klassieke’ sessies en de enkele jaren terug geïntroduceerde ‘Pecha
Kucha’ sessies dit jaar een derde soort sessie geïntroduceerd dat goed
aansluit bij het centrale thema. In deze ‘roundtable’ sessies worden geen
resultaten van onderzoek gepresenteerd, maar worden thema’s die
relevant zijn voor wetenschap en praktijk bediscussieerd, met als doel beide
verder te brengen. Kortom, er valt weer genoeg te kiezen op de NVCcongres van 2017.
Naast de inhoudelijke programmaonderdelen zijn er een aantal momenten
in het programma om elkaar te ontmoeten, kennis te maken of bij te praten
onder het genot van een hapje of drankje. Ik hoop u dan ook te treffen
tijdens de lunchpauzes, koffiepauzes en natuurlijk tijdens de netwerkborrel
en buffet in het Academiegebouw in de Leidse Faculty Club op donderdag.
Ik wens u een heel plezierig congres toe!
Wim Huisman
Voorzitter NVC
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Kennismaking met de NVC
43 jaar geleden werd de Nederlandse Vereniging voor Criminologie
opgericht. Vanaf het begin heeft de NVC tot doel de belangen te behartigen
van de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse
criminologen. Inmiddels zijn dat heel wat meer criminologen dan voorheen.
In elk geval iedereen die een academisch opleiding criminologie heeft
gevolgd, alsmede iedereen die op wetenschappelijk werk- en denkniveau
werkzaam is op het terrein van (de bestudering van) criminaliteit en
criminaliteitsbestrijding. Tegenwoordig richt de vereniging zich op het
stimuleren van de Nederlands(talig)e criminologiebeoefening, onder andere
door het bevorderen van het delen van criminologische kennis.
Tot 2017 was het lidmaatschap van NVC verbonden aan een abonnement
op het Tijdschrift voor Criminologie (TvC). Hoewel dit abonnement door
uitgeverij Boom Lemma tegen een zeer aantrekkelijk tarief werd
aangeboden, kreeg het bestuur van veel (oud-)leden het bericht dat men
geen prijs stelde op deze combinatie. De reden was veelal dat een
abonnement via het werk al beschikbaar was, waardoor men er niet via het
lidmaatschap van de vereniging nogmaals voor wilde betalen. In overleg
met Boom Lemma is besloten deze automatische combinatie tussen
lidmaatschap en abonnement te beëindigen.
Daarmee kan het lidmaatschap voor een veel lager tarief worden
aangeboden. Voor haar leden organiseert de NVC regelmatig gratis
themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Daarnaast informeert de
NVC haar leden via de nieuwsbrief De Criminoloog en via haar website
(www.criminologie.nl) over ontwikkelingen in de Nederlandse criminologie.
Voorts wordt ieder jaar een congres georganiseerd dat een beeld geeft van
recent Nederlands onderzoek op het terrein van de criminologie. Leden
krijgen een forse reductie op de inschrijfkosten. Dit jaar is inschrijving voor
het congres automatisch verbonden aan het lidmaatschap. Dit biedt de
vereniging de tijd om via de vernieuwde website een eigen
ledenadministratie en betalingssysteem in te richten. Voor de bestaande
leden is deze registratiewijze uiterst gemakkelijk en voor nieuwe
congresdeelnemers is dit tevens een kennismaking met de vereniging zelf.
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Verder heeft de vereniging de ambitie om via de website en sociale media
een digitaal platform te bieden netwerk-mogelijkheden van de sterk
groeiende criminologische gemeenschap. Tot slot biedt Boom Lemma NVCleden tegen gereduceerd tarief een abonnement op TvC en het Tijdschrift
voor Cultuur en Criminaliteit aan.
Nadere informatie over de NVC is te verkrijgen bij de secretaris van het
NVC-bestuur Pauline van Eck – Aarten (email: info@criminologie.nl).
Het bestuur van de NVC bestaat uit de volgende personen:
Wim Huisman (voorzitter)
Pauline van Eck - Aarten (secretaris)
Vere van Koppen (penningmeester)
Martina Althoff
Karin Beijersbergen
Marieke Kluin
Marie Rozenkrantz Lindegaard
Daan van Uhm
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Twitter / @criminologienl / #NVC2017
U bent van harte uitgenodigd ons te volgen via @criminologieNL. Ook via
dit kanaal willen we u op de hoogte houden van criminologisch interessante
onderzoeks- en nieuwsberichten. Naar aanloop van en tijdens het congres
zullen we twitter inzetten om eenieder te informeren over het programma,
eventuele wijzigingen en de inhoud van de sessies. Er is gedurende het
congres een twitterwall in de borrel/ koffie/ lunchruimte, waar ‘live’ te zien
is wat er zoal over het congres wordt getwitterd. Wij gebruiken daarbij de
#nvc2017, en iedereen is van harte uitgenodigd zich te mengen in zowel
online als offline discussies tijdens het congres!
Foto’s
Tevens willen we iedereen uitnodigen om tijdens het congres foto’s te
maken en die via twitter te delen, zodat er een mooi beeldverslag van het
congres beschikbaar zal zijn.
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Overzicht programma NVC-congres 2017
Donderdag 15 juni 2017
09.00 – 09.30u Inschrijving / koffie
09.30 – 09.45u Welkomstwoord door voorzitter NVC Wim Huisman
09.45 - 11.15u Keynote Opsporing en criminologie
Serge Lukowski
Edward Kleemans
Keynote Gevangeniswezen en criminologie
Nico van den Blink
Miranda Boone
11.15 - 11.35u Koffiepauze
11.35 – 13.05u Parallel sessies 1
13.05 – 14.00u Lunchpauze
14.00 – 15.30u Parallel sessies 2
15.30 – 16.00u Koffiepauze
16.00 – 17.30u Parallel sessies 3
Vanaf 17.30u

Netwerkborrel en buffet (Faculty Club)
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Vrijdag 16 juni 2017
09.00 – 09.30u Nagekomen inschrijving / koffie
09.30 – 11.00u Parallel sessies 4
11.00 – 11.30u Koffiepauze
11.30 – 13.00u Parallel sessies 5
13.00 – 13.45u Lunchpauze
Posterpresentaties van de NVC-scriptieprijs genomineerden
13.45 – 15.15u Parallel sessies 6
15.15 – 15.35u Koffiepauze
15.35 – 15.50u Uitreiking NVC-scriptieprijs
15.50 – 17.20u Keynote Forensische jeugdzorg en criminologie
Arne Popma
Arjan Blokland
Keynote Reclassering en criminologie
Sjef van Gennip
Andrea Donker
Vanaf 17.20u

Afsluitende borrel
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Zaaloverzicht donderdag
Tijdstip & programma onderdeel
9.30-9.45 Welkomstwoord
9.45-11.15 Keynote speakers
11.35-13.05
Sessie Radicalisering, jihadisme en terrorisme
Sessie Detentie I
Sessie Leids victimologisch onderzoek
Sessie Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit
Sessie Opsporing en vervolging
Sessie Preventie van criminaliteit
Roundtable Het adolescentenstrafrecht in de praktijk
Roundtable Kindermishandeling: Op zoek naar een effectieve
aanpak
14.00-15.30
Sessie Theoretische en methodologische vernieuwingen in de
criminologie
Sessie Organisatiecriminaliteit
Sessie Cybercrime I
Sessie Groene criminaliteit
Sessie Forensisch sporenonderzoek op de plaats delict
Roundtable Seksuele straatintimidatie
Roundtable Leefklimaat in Penitentiaire Inrichtingen
16.00-17.30
Sessie Rechtspraak en straffen
Sessie Slachtofferschap
Sessie Detentie II
Sessie Ruimtelijke en temporele criminaliteitspatronen
Sessie Digitale rechtshandhaving in de praktijk
Roundtable De uitzetting van criminele vreemdelingen in de
praktijk
Roundtable Historische criminologie: een vooruitblik
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Tijdstip & programma onderdeel
9.30-11.00
Sessie Culturele criminologie
Sessie Publieke opinie omtrent veiligheid
Sessie Crime Caught on Camera
Sessie Cybercrime II
Sessie Jeugd en criminologie
Roundtable Gezinsgericht werken in de mannengevangenis
11.30-13.00
Sessie Pecha Kucha
Sessie Crimmigratie: Effecten voor toegang, verblijf en vertrek
van vreemdelingen
Sessie Het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen: de Life-InCustody Study
Sessie Op zoek naar verklaringen van de daling in
jeugdcriminaliteit
Roundtable Mogelijkheden voor onderzoek naar risico gestuurd
toezicht bij bedrijven
Roundtable (Jong) criminologisch onderzoek in de hedendaagse
praktijk
13.00-13.45 Posterpresentaties van de NVC-scriptieprijs
genomineerden
13.45-15.15
Sessie Meisjes in moeilijke omstandigheden: dader of
slachtoffer?
Sessie Taal van ontkenning bij criminaliteit en
mensenrechtenschendingen
Sessie Voedselfraude
Sessie Evidence based policing bij de politie Den Haag
Sessie Levensloop criminologie
Roundtable Ethnography in contemporary, applied, and cultural
criminological research
15.35-15.50 Uitreiking scriptieprijs
15.50-17.20 Keynote speakers

- 12 -

Zaal

Blz.

B025
B030
B016
B031
B032
A014

97
100
103
106
109
112

B025
B031

113
118

B030

121

B032

125

A008

129

A014

131

Restaurant

B016

132

B031

135

B025
B030
B032
A008

139
143
147
150

C131
C131

23
16

Plattegrond KOG – begane grond

- 13 -

Plattegrond KOG – eerste verdieping
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Keynote ‘Opsporing en criminologie: de aanpak van
ondermijnende criminaliteit’ (Serge Lukowski & Edward
Kleemans)
Donderdag 15 juni om 9.45 – 11.15u, zaal C131
mr. Serge Lukowski

Tot voor kort werd crimineel gedrag dat in georganiseerd verband plaatsvond uit
pure berekening en winstbejag aangeduid als “georganiseerde criminaliteit” of
“Zwacri/Fraude”. Tegenwoordig spreken wij over ondermijning. Bij ondermijning
gaat het om vormen van criminaliteit met potentieel ingrijpende gevolgen voor
maatschappelijke systemen, instituties, sociale verbanden en structuren.
Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid van onder- en bovenwereld.
De huidige aanpak van ondermijnende criminaliteit verschilt wezenlijk van de
aanpak van georganiseerde criminaliteit vroeger. Het OM is tot het inzicht
gekomen dat strafrecht alléén onvoldoende is om georganiseerde of
ondermijnende criminaliteit effectief te bestrijden. Tegenwoordig werken we niet
zozeer dadergericht, maar veel meer fenomeengericht. Dit kan langs
strafrechtelijke weg, maar evengoed langs bestuursrechtelijke en/of
civielrechtelijke weg worden bestreden. Er is sprake van een integrale aanpak,
waarbij wordt samengewerkt met andere instanties, zowel met overheidsinstanties
als private partners. Een belangrijke vraag is hoe we het doel, het resultaat en het
effect van onze ondermijningsaanpak inzichtelijk en meetbaar kunnen maken. Juist
omdat het gaat om complexe problematiek (die zich in vele jaren heeft
opgebouwd) en gemikt wordt op een zo groot mogelijk maatschappelijk effect van
de aanpak, vertaalt die aanpak zich niet automatisch in eenvoudig meetbare cijfers.

prof.dr. Edward Kleemans

Vooruitgang heeft de Nederlandse criminologie de laatste decennia vooral geboekt
op die terreinen waar een effectieve wisselwerking heeft plaatsgevonden tussen
criminologie en praktijk. Een mooi voorbeeld hiervan is het Nederlandse onderzoek
naar georganiseerde criminaliteit en opsporingsvraagstukken. Er zijn echter ook
enkele moeilijkheden in de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. In de
eerste plaats vraagt dit onderzoek om een verbinding tussen onderzoekers en
overheidsinstanties, in het bijzonder de politie. Ook in een open, democratische
samenleving als Nederland vraagt deze verbinding om evenwichtskunst en stelt
deze onderzoekers voor tal van uitdagingen. In de tweede plaats hebben
wetenschappers vaak geen toegang tot de bronnen van politie- en
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veiligheidsdiensten en kunnen zij niet altijd openbaar rapporteren over de
uitkomsten van hun onderzoek. In de derde plaats zijn bij de belangrijkste huidige
misdaadproblemen zoals georganiseerde misdaad, witteboordencriminaliteit,
terrorisme en cybercriminaliteit uiteenlopende (praktijk)organisaties betrokken. Dit
maakt het onderzoeken van deze fenomenen niet altijd gemakkelijk. Het is echter
belangrijk dat criminologen en praktijk deze moeilijkheden overwinnen, want het
fundament van de fundamentele wetenschap is de praktijk.
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Keynote ‘Gevangeniswezen en criminologie:
wetenschap achter gesloten deuren?’ (Nico van den
Blink & Miranda Boone)
Donderdag 15 juni om 9.45 – 11.15u, zaal C131
Nico van den Blink

In het functie-informatieformulier staat de Penitentiair Inrichtingswerker als volgt
omschreven: “Vanuit de visie van de Dienst Justitiële Inrichtingen draagt de
Penitentiair Inrichtingswerker bij tot een humane uitvoering van de detentie, tot
een beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive”. Het
gevangeniswezen moderniseert. Centraal staat daarin de efficiënte en
persoonsgerichte aanpak: voor iedere gedetineerde de juiste mate van beveiliging,
zorg en passende dagprogramma’s. Daarmee willen we de kans vergroten op een
geslaagde terugkeer in de maatschappij en recidive terugdringen. Ook het
leefklimaat neemt hier een belangrijke plaats in. In de PI Nieuwersluis wordt
uitvoering gegeven aan twee pilots. De eerste is de pilot ‘Participerende Detentie &
Maatschappelijke Arbeid’, waarbij justitiabelen met een strafrestant van maximaal
twaalf maanden in aanmerking kunnen komen voor opleiding en werk buiten de
penitentiaire inrichting. De andere pilot is de zogeheten ‘Gedetineerdenmonitor’,
hier wordt de detentiebeleving van gedetineerden (anoniem) gepeild. Aan de hand
van de uitslag formuleren medewerkers en gedetineerden gezamenlijk
verbeterpunten om deze vervolgens te realiseren. Graag neem ik u mee in de
(soms weerbarstige) praktijk van de PI Nieuwersluis.

prof.dr. Miranda Boone

De mate waarin penologen schatplichtig zijn aan de kennis die zij ontlenen aan de
praktijk van het straffen, schept ook verplichtingen na te denken over de
maatschappelijke betekenis van de kennis die zij produceren, Aldus,
geparafraseerd, Loader en Sparks in hun bijdrage aan European Penology (Daems,
Van Zyl Smit en Snacken 2013). Voor het gevangenisonderzoek, dwingt deze
opdracht onderzoek te doen in het volle besef van de weerbarstige werkelijkheid
van het gevangeniswezen en tegelijkertijd die werkelijkheid met
wetenschappelijke distantie te blijven bezien. In mijn bijdrage zal ik ingaan op de
wederzijdse beïnvloeding van praktijk en wetenschap in en naar aanleiding van een
aantal recente studies (Beijens en Boone 2013 en Boone, Althoff en Koenraadt
2016) en het plezier en de ongemakkelijkheden die daarmee gepaard gaan.
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Keynote ‘Forensische jeugdzorg en criminologie: vroege
interventie’ (Arne Popma & Arjan Blokland)
Vrijdag 16 juni om 15.50 – 17.20u, zaal C131
prof.dr.mr. Arne Popma

In het strafrecht voor jeugdigen én in de uitvoering ervan hebben de laatste jaren
veranderingen plaatsgevonden die beogen de behandeling van jeugdigen en
jongvolwassenen beter te faciliteren en vorm te geven. Zo is het
adolescentenstrafrecht ingevoerd en experimenteert justitie met het inrichten van
zogenaamde kleinschalige voorzieningen (in plaats van grotere justitiële
jeugdinrichtingen) met als doel jongeren effectiever te behandelen in hun eigen
stad of regio. Aan de hand van praktijk voorbeelden zal worden betoogt dat dit een
goede ontwikkeling is die voortkomt uit nieuwe inzichten en de kans vergroot dat
we als samenleving meer delinquente jongeren en jongvolwassenen een positieve
ontwikkeling kunnen laten doormaken en zodoende minder van hen tot persistente
volwassen criminelen zullen door ontwikkelen.

prof.dr.mr. Arjan Blokland

Arne Popma geeft aan dat justitie experimenteert met het inrichten van
zogenaamde kleinschalige voorzieningen. Ik zal betogen dat er twee interpretaties
zijn van "experimenteren" en dat, aangezien criminologische theorie geen
eenduidige voorspellingen doet over de verwachten effecten, justitie gebruik zou
moeten maken van criminologen om het invoeren van deze wijzigingen zo
"experimenteel" mogelijk te laten verlopen.

- 19 -

Keynote ‘Reclassering en criminologie:
tweerichtingsverkeer bij recidivevermindering’
(Sjef van Gennip & Andrea Donker)
Vrijdag 16 juni om 15.50 – 17.20u, zaal C131
mr.drs. Sjef van Gennip

Al in de zestiende eeuw zag Dirck Volckertszoon Coornhert (o.a. filosoof) in dat
zware (lijf)straffen en zelfs de doodstraf niet tot minder criminaliteit leiden. Hij
bepleitte het opleggen van dwangarbeid om tot een effectievere manier van
straffen te komen. Hiermee werd hij grondlegger van de reclassering. De afgelopen
decennia heeft de reclassering continu in verbinding gestaan met de criminologie
en andere wetenschappen. Zo werden de wetenschappelijke fundamenten gelegd
voor de huidige reclasseringspraktijk. De criminologie heeft een belangrijke rol in
het toetsen van de effectiviteit van reclasseringswerk en het aantonen wat
bijdraagt aan het verminderen van recidive. Daarnaast geeft de criminologie ons
nieuwe inzichten die ervoor zorgen dat de reclassering zijn middelen, trainingen en
methoden up-to-date en evidence based kan houden. Anderzijds draagt
Reclassering Nederland vanuit haar werkveld graag haar steentje bij aan de
wetenschap door in de praktijk opgedane ervaringen te delen. De reclassering
draagt zo bij aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Hiermee versterken de
reclasseringspraktijk en criminologie elkaar continu: tweerichtingsverkeer tussen
reclassering en criminologie is dus van grote betekenis.

dr. Andrea Donker

De Criminologie bestudeert van oudsher de maatschappelijke en juridische respons
op criminaliteit, maar niet direct met veel aandacht voor de uitvoerende kanten
daarvan. Ook in andere Europese landen wordt vanuit de wetenschap weinig
aandacht besteed aan de organisaties die in de praktijk vooraan staan bij de
omgang met daders en de afhandeling van hun straffen, zoals bijvoorbeeld de
reclassering. In Nederland hebben de reclasseringsorganisaties wetenschappelijke
interesse in hun professie zelf georganiseerd via de financiering van (eerst drie nu
twee) lectoraten (aan Hogeschool Utrecht en bij Saxion Hogeschool) en een
bijzondere leerstoel (aan de Vrije Universiteit). Dit betekent echter niet dat alles
koek en ei is als het gaat om de Nederlandse reclasseringspraktijk en de
wetenschappelijke inbreng. Wetenschappelijke kennis op het gebied van
bijvoorbeeld evidence-based beleid en risicotaxatie is nog hard nodig.
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PechaKucha
Wat is PechaKucha 20x20? PechaKucha 20x20 is een concept voor het houden van
korte, creatieve presentaties. De 20x20 heeft betrekking op ‘20 images’ en ‘20
seconds’. Bij een Pecha Kucha-evenement presenteren deelnemers een
diavoorstelling van 20 afbeeldingen, in een totale tijd van 6 minuten en 40
seconden. Elke afbeelding wordt daarbij precies 20 seconden getoond. De beelden
verschijnen automatisch en de presentator praat het publiek door de beelden
heen.
Wie heeft het uitgevonden? Het concept werd in 2003 bedacht door Astrid Klein en
Mark Dytham, twee architecten uit Tokio. De naam stamt af van een Japans woord
voor 'prietpraat’ (ぺちゃくちゃ) . Het woord moet als een enkel woord worden
uitgesproken (petsja-kutsja).
Waarom is dit concept bedacht? De 20x20 eisen dwingen de deelnemers creatief
en to the point te zijn. De bedenkers hebben als doel om te voorkomen dat
presentatoren eindeloos blijven praten over hun favoriete onderwerp.
Waar gebeurt het? PechaKucha Nights zijn informele avonden waarbij 14
deelnemers een diavoorstelling van 20 afbeeldingen presenteren. Deze avonden
worden inmiddels in meer dan 800 steden in de wereld georganiseerd. De
deelnemers en het publiek van een Pecha Kucha Night komen doorgaans uit de
wereld van design, architectuur, fotografie, kunst, wetenschap en andere creatieve
gebieden.
We denken dat PechaKucha op het NVC congres een fris, goed en vernieuwend
format is om ons creatieve wetenschappelijke werk te presenteren.
Bron: www.pechakucha.org | www.wikipedia.org
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Roundtable
In een roundtable sessie wordt 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 bepaald, 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 2016/2017
In alfabetische volgorde zijn de genomineerden voor de NVC-scriptieprijs
2016/2017:
Jop van der Auwera, KU Leuven
De verschillen tussen autochtonen en allochtonen aangaande slachtoffer- en
daderschap bij zowel klassiek pesten als cyberpesten
Begeleider(s): S. Pleysier
Martine Ceton, Vrije Universiteit Amsterdam
Boef op eigen erf? Motieven voor regelovertreding door vleeskuiken-houders
Begeleider(s): F. Geelhoed
Marilena Drymioti, Universiteit Utrecht
Troika: The triptych profile of a criminal or the saviour of ill-managed economies? A
case study on Cyprus
Begeleider(s): D. Zaitch
Roosmarijn van Es, Universiteit Leiden
Vroege starters: Ontwikkelingstrajecten van delinquent gedrag van kindertijd tot
jongvolwassenheid
Begeleider(s): B. van Hazebroek
Stephanie Olsohn, Tilburg University
Finger of blame: The influence of male sexual arousal on victim blaming in the case
of rape
Begeleider(s): A. Bosma en E. Mulder
Inès Saudelli, Vrije Universiteit Brussel
Mannen van plezier: Eén en al vertier? Een onderzoek naar hoe mannelijke
sekswerkers in België harm reduction beleven
Begeleider(s): E. Dumortier
Tessa van Wyk, Erasmus Universiteit Rotterdam
Divided by walls. A qualitative study on middle class residents’ choice to live in- or
outside gated communities in Johannesburg, South Africa
Begeleider(s): R. van Swaaningen
Op vrijdag 16 juni presenteren de genomineerden tijdens de lunch (13.00-13.45)
een poster over hun scriptieonderzoek. Loop vooral even langs bij deze
veelbelovende jonge onderzoekers!
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SESSIE RADICALISERING, JIHADISME EN TERRORISME
donderdag 11.35-13.05, zaal B025
Voorzitter: Joris van Wijk
Radicalisering in de gemeente Arnhem
Tom van Ham, Lieselot Scholten, Anton van Wijk
Achtergrond en Doel Sinds 2011/2012 zijn vanuit Arnhem meerdere islamitische
jongeren naar conflictgebieden in het Midden-Oosten afgereisd. Daarmee kwam
het thema radicalisering in Arnhem op de lokale agenda te staan. In 2015 en 2016
heeft Bureau Beke in opdracht van de gemeente Arnhem onderzoek gedaan naar
radicalisering onder Arnhemse jongeren van 12 t/m 24 jaar. Daarbij is niet alleen
gekeken naar radicalisering vanuit islamitisch perspectief, maar ook naar
radicalisering vanuit een links- en rechts georiënteerd perspectief.
Methode Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In fase 1 is op basis van
literatuuronderzoek en interviews met professionals het begrip radicalisering
afgebakend. Daarnaast heeft deze fase zicht gegeven op voedingsbodems die
kunnen bijdragen aan radicalisering. In fase 2 is een dossierstudie verricht op
(mogelijk) geradicaliseerde personen die bekend zijn bij het Veiligheidshuis. Ook is
een grootschalige enquête gehouden onder mentoren en welzijnswerkers, enkelen
van hen hebben ook deelgenomen aan een aanvullend interview. Tot slot hebben
jongeren een korte vragenlijst ingevuld en heeft een deel van hen deelgenomen
aan (groeps)gesprekken.
Resultaten Het onderzoek laat zien dat zowel professionals als jongeren
verschillende situaties benoemen die raken aan ruzie, discriminatie en polarisering,
welke een voorbode voor radicalisering kunnen zijn. Daarnaast blijkt uit de
dossierstudie dat het radicaliseringsproces individueel sterk uiteen kan lopen en
verschillende beïnvloedende factoren kent.
Conclusie Alertheid rondom radicalisering blijft geboden. Preventieve
aanknopingspunten voor de aanpak liggen niet alleen op de kenmerken die veel
voorkomen onder de doelgroep, maar ook in het herkennen van zorgelijke situaties
door professionals.
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Beyond the crime-terror nexus: Socio-economic status, violent crimes and
terrorism
Vanja Ljujic
Background Numerous reports demonstrate that criminals have increasingly
become an attractive target audience for terrorist recruiters, due to “as access to
weapons and forged documents, as well as the psychological ‘skill’ of familiarity
with violence” (Basra & Neumann, 2016).
Aim This study proposes and describes socio-economic characteristics as a part of
complex criminological (and psychological) infrastructure of contemporary terrorcrime nexus.
Method Current study compares data from Statistics Netherlands/CBS (GBA and
police registration system HKS), De Bie’s study on Dutch Foreign fighters and openacces sources on European terrorists to explore socio-economic background of
violent offenders and terrorism subjects (including foreign fighters and European
terrorist attackers).
Results The results indicate that low socio-economic status (i.e. limited education
and unemployment) is generally prevalent among violent and terror offenders. In
Dutch samples, more than 60 percent have only completed primary school. None
of them had followed higher education. A great majority of violent offenders (93
percent) was unemployed in the year of offending. This percentage is considerably
lower in the jihadi sample (64 percent). Fifty percent of European terrorist
attackers completed only secondary education or less. Seventy percent did not
have stable employment at the time of attack. Half of the sample have previously
been involved in violent crimes and/or have joined foreign fighters’ jihadi groups
abroad.
Conclusion The devalued socio-economic status and criminal past define the pool
of people from which violent and terror offenders are recruited. The (anticipated or
real) adversity and inequalities in personal resources and abilities, induce fewer
opportunities to engage in terrorism and provide individuals with the
skills/strength to resist de-radicalization or counter-radicalization.
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Herken de jihadist
Joris van Wijk, Maarten Bolhuis
Achtergrond Sinds eind 2014 is in Europa een brede politieke discussie ontstaan
over de vraag of zich onder asielzoekers in Europa jihadisten, zoals aanhangers van
IS, bevinden. Er wordt in dit verband rekening gehouden met ten minste drie
risico’s: 1) jihadisten die met de ‘migratiestroom’ Europa binnen reizen; 2) ronselen
onder asielzoekers en 3) radicalisering van asielzoekers tijdens het verblijf in de
opvangcentra
Doel Hoe wordt in de vreemdelingenketen geprobeerd om jihadisme te herkennen
en wat gebeurt er vervolgens met signalen van jihadisme? Deze vraag wordt
beantwoord op basis van een onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd in opdracht van
het WODC. Het doel van de studie was onder meer om knelpunten te identificeren
en aanbevelingen te doen voor verbetering.
Methode Ter beantwoording van de vraag zijn verschillende onderzoeksmethoden
gecombineerd, onder meer literatuuronderzoek, analyse van beleidsdocumenten
en interviews met zowel beleidsmedewerkers en senior-stafmedewerkers als
eerstelijnsprofessionals uit de praktijk.
Resultaten Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de verwachtingen van
organisaties in de vreemdelingenketen hooggespannen zijn, maar dat zich bij de
signalering van jihadisme in de praktijk verschillende knelpunten voordoen. Zo
hebben betrokken partijen verschillende visies op hoe jihadisten kunnen worden
herkend.
Conclusie Er bestaat een gebrek aan kennis met betrekking tot de effectiviteit van
de gebruikte methoden om jihadisten te herkennen en het is om deze en andere
redenen de vraag of de hoge verwachtingen van de vreemdelingenketen kunnen
worden waargemaakt. Bovendien is weinig bekend over de negatieve effecten van
de gebruikte methoden. Het onderzoek heeft geresulteerd in verschillende
aanbevelingen voor beleid en praktijk.
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SESSIE DETENTIE I
donderdag 11.35-13.05, zaal B030
Voorzitter: Pauline Aarten
Zedendelinquenten en sociale isolatie tijdens detentie
Chantal van den Berg, Karin Beijersbergen, Paul Nieuwbeerta, Anja
Dirkzwager
Achtergrond Uit eerder onderzoek is gebleken dat sociale isolatie van invloed kan
zijn op de rehabilitatie van personen veroordeeld voor een zedendelict. Dit proces
van sociale isolatie begint vaak al tijdens de detentie door slechte relaties met
medegevangene en gevangenismedewerkers.
Doel De huidige studie heeft onderzocht in hoeverre veroordeelden voor een
zedendelict sociaal geïsoleerd waren tijdens hun detentie.
Methode De studie maakt gebruikt van de eerste wave van het Prison Project,
waarbij 1.748 mannelijke gedetineerden drie weken na instroom in detentie een
vragenlijst hebben ingevuld. De surveydata is aangevuld met registratiedata van
deze gedetineerden. De onderzoeksvraag is beantwoord door middel van
regressieanalyses.
Resultaten De resultaten laten zien dat zedendelinquenten hun relatie met
gevangenismedewerkers en medegevangenen als minder positief beoordelen dan
veroordeelden voor een niet-zedendelict. De gevoelens van eenzaamheid bleken
echter niet significant te verschillen tussen zedendelinquenten en nietzedendelinquenten.
Conclusie Concluderend kan ondanks de kleine effecten gesteld worden dat
zedendelinquenten meer sociale isolatie rapporteerden tijdens detentie dan
veroordeelden voor andersoortige delicten.

Vaders in de gevangenis
Joni Reef, Anja Dirkzwager, Paul Nieuwbeerta
Achtergrond Inachtneming van vaderschap en de zorg voor kinderen tijdens
strafprocessen van verdachte mannen is nog niet vanzelfsprekend. Ook al vervullen
vaders tegenwoordig vaak zorgtaken en leveren zij unieke bijdrages aan de
gezonde gedragsontwikkeling van kinderen, toch is er weinig aandacht voor de
positie van vaders in de gevangenis. Kennis over gedetineerde vaders is schaars.
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Meer kennis dient niet alleen individuele, maar ook maatschappelijke- en
overheidsbelangen. Het detineren van een ouder is een complexe kwestie met
mogelijk verstrekkende consequenties voor kinderen. Het is dan ook belangrijk om
de feiten vanuit verschillende perspectieven op een rij te zetten.
Doel In dit onderzoek richten wij ons op het vergroten van inzichten op individueel
niveau; wie zijn die vaders in de gevangenis eigenlijk? Welke delicten plegen zij?
Ervaren vaders een gevangenisstraf anders dan niet-vaders?
Methode Wij ondervroegen gedetineerde vaders en niet-vaders in een grote
representatieve sample van het Prison Project, bestaande uit 1904 mannelijke
gedetineerden uit alle 28 penitentiaire inrichtingen in Nederland. Het Prison
Project is een longitudinale studie naar (on)bedoelde effecten van
gevangenisstraffen. In deze studie vergeleken wij bijna 700 gedetineerden die
aangaven kinderen te hebben met gedetineerden zonder kinderen.
Resultaten en Conclusie De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de
concrete positie van de gedetineerde vader in Nederland. Wij rapporteren over
specifieke eigenschappen van gedetineerde vaders op het gebied van
demografische kenmerken, criminele profielen, gezondheid, gedrag in detentie en
detentiebeleving. . De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk om de positie
van gedetineerde vaders in Nederland in kaart te brengen..

A prison widow goes to a funeral no one attends: De negatieve gevolgen
van detentie op het welzijn van partners van gedetineerden
Pauline Aarten
Achtergrond Recentelijk is er meer wetenschappelijke aandacht voor de
verstrekkende en vooral negatieve gevolgen van detentie voor familieleden van
gedetineerden. Detentie draagt bij aan een vermindering van sociale steun en
begrip voor familieleden van gedetineerden. Zoals Arditti verwoordt: “A prison
‘widow’ goes to a funeral no one attends”. In plaats van haar ervaring op te vatten
in termen van verlies en verdriet leidt maatschappelijke reactie vooral tot ‘guilt by
association’. Familieleden ervaren hierdoor een isolement, sociale uitsluiting en
een gebrek aan steun en maatschappelijke erkenning vanuit de samenleving.
Daarnaast resulteert detentie in veel spanningen in de relatie tussen gedetineerden
en hun familieleden waardoor het contact tijdens detentie vermindert of de relatie
eindigt in een scheiding.
Doel Er is tot op heden in Nederland echter weinig onderzoek gedaan naar de
maatschappelijke reactie op familieleden van gedetineerden en hoe detentie hun
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relatie met de gedetineerde beïnvloedt. En juist familieleden blijken zeer belangrijk
te zijn voor het bevorderen van het re-integratieproces van gedetineerden.
Methode Voor dit paper is gebruik gemaakt van longitudinale data van het PRISON
PROJECT. Hierbij hebben 119 partners van gedetineerden een vragenlijst ingevuld
over hun ervaringen met detentie, de maatschappelijke reacties en hun relatie met
de gedetineerde
Resultaten en Conclusie Uit de analyses blijkt dat de negatieve reacties die
partners van gedetineerden ondervinden van hun omgeving hun welzijn negatief
beïnvloedt. Ook de relatie tussen daders en partners tijdens en na detentie
ondervindt veel stress wat een negatief effect heeft op het welzijn van partners.
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SESSIE LEIDS VICTIMOLOGISCH ONDERZOEK
donderdag 11.35-13.05, zaal B032
Voorzitter: Maarten Kunst
Leids victimologisch onderzoek kent een lange en rijke traditie. Bekende
victimologen, zoals Willem Nagel, Jan van Dijk en Jo-Anne Wemmers, zijn
verbonden geweest aan de afdeling Criminologie van de Universiteit Leiden. In
deze workshop wordt een overzicht gegeven van het victimologische onderzoek
dat momenteel door medewerkers van deze afdeling wordt verricht. De thematiek
die in de verschillende presentaties aan bod komt is divers, maar heeft telkens een
sterke link met beleidsvraagstukken op het gebied van veiligheid en het strafrecht.

Tegenstrijdigheden in ervaren veiligheid?
Jelle Brands
Achtergrond Naast daadwerkelijk slachtofferschap, is sinds de jaren ’60 van de
vorige eeuw de angst om slachtoffer te worden van criminaliteit een belangrijk
thema op de wetenschappelijke en politieke agenda. Dat is niet zonder reden:
menig onderzoek koppelt angst voor criminaliteit - en onveiligheidsbeleving meer
algemeen - aan een afbreuk van de individuele bewegingsvrijheid en het fysiek en
mentaal welbevinden (Doran & Burgess, 2011).
Doel Veiligheidsbeleving wordt daarbij vaak opgevat als min-of-meer constant
‘attribuut’ (Farrall, 2004 p. 299), waarmee voorbij gegaan wordt aan de manier(en)
waarop mensen veiligheid ‘ter plekke’, op een dagelijkse basis, ervaren. Het huidige
paper beoogt juist het voorgaande te onderzoeken en biedt een illustratie van de
manieren waarop veiligheidsbeleving ook gegrond is in locatie en situatie.
Methode Door middel van interviews wordt veiligheidsbeleving besproken in de
context van stedelijke uitgaansgebieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van fotoelicitatietechnieken.
Resultaten De inrichting van de publieke ruimte, verlichting en aanwezige andere
bezoekers blijken belangrijk voor de veiligheidsbeleving. Ook eerdere ervaringen en
verhalen in de media of van vrienden doen ertoe. Maar belangrijker is de bevinding
dat de wijze waarop dergelijke aspecten bij lijken te dragen aan de
veiligheidsbeleving sterk samenhangen met situatie, daarbij inbegrepen de persoon
in kwestie.
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Conclusie Degelijke ‘tegenstrijdigheden’ suggereren dat maatregelen, gevoerd
onder de noemer van ‘veilig uitgaan’, - tot op zekere hoogte - afgestemd zouden
moeten worden op specifieke contexten, situaties en doelgroepen. De resultaten
suggereren ook dat maatregelen mogelijk niet zo succesvol zijn in het verbeteren
van de ervaren veiligheid als (populaire) beleid en media discoursen hebben
gesuggereerd.

De invloed van boosheid op de bereidheid tot financiële ondersteuning
van slachtoffers van een traumatische gebeurtenis
Janne van Dijk – van Doorn
Achtergrond en Doel Slachtofferschap brengt doorgaans schade met zich mee.
Hierdoor kan de behoefte aan financiële ondersteuning ontstaan, waarmee het
(materiële/immateriële) leed bij slachtoffers gecompenseerd kan worden. In de
onderhavige studie is bekeken in hoeverre de emotie boosheid, een emotie waarbij
het herstellen van onrecht centraal staat, de bereidheid van mensen om
slachtoffers financieel te ondersteunen beïnvloedt.
Methode Boosheid werd gemanipuleerd aan de hand van een herinneringstaak,
waarin participanten ofwel een situatie beschreven waarin zij boosheid hadden
ervaren, ofwel een dagelijkse dag beschreven. Vervolgens werd aan hen gevraagd
in hoeverre zij bereid waren financiële ondersteuning te bieden aan slachtoffers
van een traumatische gebeurtenis. Daarbij werd onderscheid gemaakt in een
financiële ondersteuning voor concrete compensatie/herstel van het leed en een
financiële ondersteuning met als doel de situatie niet verder te verslechteren.
Resultaten Resultaten lieten zien dat boze mensen meer financiële ondersteuning
gaven wanneer deze werd gebruikt voor concrete compensatie/herstel dan
wanneer deze werd gebruikt om leed te beperken. Dit verschil was afwezig bij
mensen die geen boosheid ervoeren. Ook bleef het effect van boosheid op
financiële ondersteuning bestaan na gecontroleerd te hebben voor dispositionele
empathie.
Conclusie Boosheid leidt alleen tot prosociaal gedrag in de vorm van financiële
ondersteuning aan slachtoffers wanneer deze ondersteuning zich op concreet
herstel van het leed richt. Deze studie impliceert daarmee dat het draagvlak van
slachtofferondersteuning afhankelijk is van ervaren emoties bij het algemene
publiek.
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Wat willen slachtoffers van criminaliteit van de politie? Proces en
uitkomst als voorspellers van tevredenheid en bereidheid tot het verlenen
van medewerking in de toekomst
Nathalie Koster, Ben Bradford, Andy Myhill
Achtergrond Agenten komen dagelijks in contact met slachtoffers van criminaliteit.
Vanwege de potentiële kwetsbaarheid van slachtoffers, is het ethisch gewenst dat
de politie hun behoeften in acht neemt. Daarnaast suggereert eerder onderzoek
dat evaluaties van slachtoffers over het politieoptreden in hun zaak gerelateerd is
aan de bereidheid om medewerking te verlenen aan de politie, wat enorme
gevolgen zou hebben voor de effectiviteit van de politie in het bestrijden van
criminaliteit. Het is dus van enorm belang om beter te begrijpen welke factoren
een rol spelen bij slachtoffer tevredenheid en hun bereidheid om medewerking te
verlenen aan de politie.
Doel Het doel van deze studie is om te onderzoeken in hoeverre evaluaties van
factoren gerelateerd aan de uitkomst en factoren gerelateerd aan het proces
tevredenheid met het politieoptreden voorspellen en in hoeverre deze factoren
samenhangen met de bereidheid om medewerking te verlenen aan de politie in de
toekomst.
Methode Met behulp van data van de GMP (Greater Manchester Police) survey,
waaraan 2.961 slachtoffers van criminaliteit hebben deelgenomen, wordt via
regressieanalyses onderzocht in hoeverre gepercipieerde uitkomst-factoren en
proces-factoren bijdragen aan tevredenheid en bereidheid tot het verlenen van
medewerking.
Resultaten en Conclusie De resultaten suggereren dat zowel proces en uitkomst
gerelateerde factoren van belang zijn als voorspellers voor slachtoffer tevredenheid
met het politieoptreden. Daarnaast lijkt het erop dat een gepercipieerde negatieve
uitkomst verzacht kan worden door positief gepercipieerde proces-factoren. Voor
de bereidheid tot het verlenen van medewerking lijkt een gunstig gepercipieerde
uitkomst van belang te zijn, maar evaluaties van proces-factoren nog belangrijker.
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De invloed van sympathie voor het slachtoffer op beslissingen over
staatscompensatie aan slachtoffers van opzettelijk gepleegde
geweldsmisdrijven: Een vignetstudie
Maarten Kunst, Salomé Schiltkamp
Achtergrond De toekenning van een uitkering uit het Schadefonds
Geweldsmisdrijven (SGM) is afhankelijk van de aannemelijkheid van het
geweldsmisdrijf en het eigen aandeel van het slachtoffer in de totstandkoming van
het misdrijf. Bij de beoordeling van deze criteria heeft de behandelend jurist een
grote mate van discretionaire vrijheid. Hierdoor bestaat het risico dat de uitkomst
van deze beoordeling onderhevig is aan de invloed van juridisch irrelevante
factoren. Onder meer de gevoelde sympathie voor de aanvrager zou ten onrechte
een rol in de beoordeling kunnen spelen.
Doel De gepresenteerde studie had tot doel te onderzoeken in hoeverre juristen
van het SGM zich bij hun oordeelsvorming over een verzoek tot
schadetegemoetkoming laten leiden door hun sympathie voor de aanvrager.
Methode Aan 47 juristen die werkzaam zijn voor het SGM werden vijf vignetten
voorgelegd over een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. De vignetbeschrijvingen
waren gebaseerd op vijf dossiers die random uit de archieven van het SGM waren
getrokken en bevatten telkens dezelfde informatie-elementen (onder meer de
toedracht van het misdrijf).
Resultaten De sympathie die de deelnemende juristen koesterden voor de
slachtoffers uit de vignetten hing positief samen met de mate waarin het
geweldsmisdrijf aannemelijk werd geacht en negatief met de mate waarin werd
geoordeeld dat de aanvrager een eigen aandeel in de totstandkoming van het
misdrijf had gehad.
Conclusie De resultaten van de studie suggereren dat juridisch niet relevante
factoren, zoals sympathie voor de aanvrager, een rol spelen bij het beoordelen van
aanvragen uit het SGM. Vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid is dit zeer
onwenselijk.
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SESSIE NATIONAAL DREIGINGSBEELD GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
donderdag 11.35-13.05, zaal A002
Voorzitter: Frank Boerman
Elke vier jaar maakt de politie in opdracht van het College van procureurs-generaal
een nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit (NDB). Het NDB is een
analyse waarin de huidige en verwachte toekomstige situatie van de
georganiseerde criminaliteit in Nederland wordt beschreven. Het doel van dit
dreigingsbeeld is een onderbouwing te leveren voor de prioritering in de aanpak
van de georganiseerde criminaliteit en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen
op dit terrein.
Het NDB-2017 is het vierde dreigingsbeeld dat verschijnt: het eerste verscheen in
2004, de volgende dreigingsbeelden zagen het licht in 2008 en 2012. Aan het NDB2017 werkten velen mee, onder wie ruim vijftig onderzoekers: onderzoekers van de
politie (zowel Landelijke Eenheid als regionale eenheden), de FIOD, de Inspectie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoeksbureau Bruinsma, de
Politieacademie en de Koninklijke Marechaussee. De analyse van de
georganiseerde criminaliteit beslaat uiteenlopende criminele verschijnselen op de
terreinen van de illegale markten, fraude en witwassen en de georganiseerde
vermogenscriminaliteit. Daarnaast is bijzondere aandacht besteed aan
milieucriminaliteit en cybercrime. Het NDB-2017 wordt openbaar op 1 juni.

Het NDB: Achtergrond, opdracht en methode
Fred Nieuwenhuis
Het College van procureurs-generaal stelt elke vier jaar een beleidsprogramma op
voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Op basis van dit
beleidsprogramma stelt de minister van Veiligheid en Justitie de hoofdlijnen vast
van het beleid ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Het Nationaal
dreigingsbeeld georganiseerde misdaad (NDB) levert onderbouwing voor dit beleid.
In deze eerste presentatie worden de achtergrond, opdracht, methode en
ontwikkelingen van het NDB toegelicht. Hierbij komen bijvoorbeeld vragen aan de
orde als ‘In hoeverre worden wetenschappelijke methoden gebruikt?’ en ‘Welke
waarborgen zijn er voor de onafhankelijkheid van het onderzoek?’ Deze
presentatie vormt de eerste van vier samenhangende presentaties en fungeert als
basis en context voor het vervolg.
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Het NDB: Resultaten
Ewout Stoffers
De bevindingen van het Nationaal dreigingsbeeld 2017 worden kort uiteengezet.
Belicht wordt enerzijds welke criminele verschijnselen zijn onderzocht en van welke
kwalificatie van dreiging deze zijn voorzien. Anderzijds worden de ontwikkelingen
van de laatste jaren op het terrein van de georganiseerde criminaliteit belicht en de
signaleringen die het onderzoek heeft opgeleverd met het oog op de toekomst.

Implicaties van het NDB voor het beleid en de praktijk
Martin Grapendaal
In deze presentatie wordt ingegaan op de toepassing van het Nationaal
dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit (NDB). Allereerst wordt de betekenis
van het NDB voor de prioriteitstelling in de aanpak van de georganiseerde
criminaliteit door justitie, politie en relevante partners toegelicht. Hoe verhouden
de dreigingskwalificaties van criminele verschijnselen in de verschillende NDB’s zich
tot de door de minister vastgestelde prioriteiten.
Daarnaast wordt het gebruik van het NDB voor andere doeleinden belicht. Hier
komt onder meer aan de orde in hoeverre het NDB input vormt voor het Europese
dreigingsbeeld en in hoeverre het aanknopingspunten biedt voor het realiseren van
een aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

De toekomst van het NDB
Frank Boerman
In deze presentatie worden de veranderingen op het terrein van de georganiseerde
criminaliteit besproken die consequenties hebben voor het maken van een
dreigingsbeeld. Te denken valt hierbij aan de voortschrijdende digitalisering en
veranderingen in de wijze waarop criminelen samenwerken. Verder wordt
geproblematiseerd of criminele samenwerkingsverbanden dan wel criminele
individuen centraal moeten staan.
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SESSIE OPSPORING EN VERVOLGING
donderdag 11.35-13.05, zaal B014
Voorzitter: Jasper van der Kemp
Langdurig vermisten in beeld
Ilse van Leiden, Manon Hardeman
Achtergrond en Doel Het merendeel van de vermissingen wordt binnen korte tijd
opgehelderd. Zorgwekkender zijn de langdurige vermissingen die na een jaar nog
steeds niet zijn opgelost. Bureau Beke heeft onderzoek gedaan naar de aard en
omvang van langdurige vermissingen. Daarnaast zijn reconstructies gemaakt van 30
langdurige vermissingszaken om de opsporingspraktijk in beeld te brengen.
Methode Voor dit onderzoek zijn vijf registratiebronnen binnen en buiten de
politie geraadpleegd en geanalyseerd. Op basis hiervan is een landelijke lijst
langdurig vermiste personen opgesteld. Daarnaast is dossieronderzoek uitgevoerd
en zijn er interviews gehouden met rechercheurs en achterblijvers.
Resultaten Met de geconstrueerde landelijke lijst (‘Beke-lijst’) heeft de politie nu
voor het eerst zicht op het aantal langdurig vermiste personen. Hierop staan 1497
personen die in Nederland vermist zijn geraakt en om Nederlanders die in het
buitenland zijn vermist. De Beke-lijst wordt door de politie geborgd en bijgehouden
in de registratiesystemen.
Het is belangrijk om de vermissingszaak vanaf het begin met een opsporingsbril te
bekijken in plaats van met een hulpverleningsbril. Achterblijvers moeten uitgebreid
gehoord worden omdat zij de sleutel tot belangrijke informatie kunnen zijn. Een
goede informatiepositie, medewerking van achterblijvers en een doortastend team
zijn een goede basis voor een kansrijk onderzoek.
Conclusie Het aantal langdurig vermisten ligt hoger dan eerder werd gedacht: bijna
1500 en er komen er bijna 100 per jaar bij. Uit een reconstructie van 30
vermissingsonderzoeken blijkt dat van oude zaken te leren valt. Uit het onderzoek
volgen verschillende lessen voor de opsporingspraktijk.
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Publiek/private relaties in corporate investigations: een moeizaam
huwelijk?
Clarissa Meerts
Achtergrond Publiek/private relaties zijn een hot topic in de hedendaagse
criminologie. Private beveiligers zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken en
de veiligheidsindustrie zoekt nadrukkelijk de samenwerking met politie en justitie.
Naast dit zichtbare deel van de veiligheidsindustrie is er echter ook een grote
private sector die veel meer in de luwte opereert. Het gaat hier om particuliere
onderzoekers die onderzoek doen naar normovertredingen binnen organisaties.
Veel van dit soort normovertredingen worden op een alternatieve manier
afgehandeld dan via de strafrechtelijke weg (bijvoorbeeld via arbeidsrecht of het
civiele rechtssysteem). Dit wil echter niet zeggen dat er geen contacten zijn tussen
particuliere onderzoekers en het strafrechtelijk systeem, deze vinden bijvoorbeeld
plaats via een aangifte of informele contacten. De presentatie richt zich op de vraag
hoe deze relaties er uit zien en wat eventuele obstakels voor samenwerking zijn.
Doel Het doel van het promotieonderzoek is tweeledig: ten eerste inzicht bieden in
particulier onderzoek naar en afdoening van ongewenst gedrag binnen
ondernemingen. Ten tweede wordt gekeken hoe we deze praktijk (theoretisch)
moeten duiden, met name wat betreft de verhouding publiek/privaat.
Methode Het onderzoek steunt voornamelijk op interviews onder particuliere
(corporate) onderzoekers, klanten en politie en justitie (59). Daarnaast zijn twee
observaties van zes weken uitgevoerd. Vanuit de observaties zijn tenslotte 21
dossiers geselecteerd die als case study dienen.
Resultaten en Conclusie Uit het veldwerk blijkt dat corporate investigators in een
(zelf gecreëerde) niche opereren. Dit gaat in tegen het idee van samensmelting van
publiek en privaat. Bovendien lijkt concurrentie en/of samenwerking tussen publiek
en privaat maar in beperkte mate te bestaan. De privaat/publieke relaties laten
zich eerder duiden in termen van co-existentie dan co-operatie. De presentatie
gaat in op de redenen die hiervoor kunnen worden aangedragen.

Misdaadscenario vs misdaadscripts: Een vergelijking van crime scripts en
misdaadscenario’s voor sturing van de opsporing
J.J. van der Kemp, E.A. de Jong, T. Dehaene
Achtergrond In opsporingsonderzoeken zijn scenario’s nodig om de toedracht van
het misdrijf vast te stellen en om gericht te kunnen opsporen. Sinds PVOV is het bij
ernstige zaken verplicht om meerdere scenario’s te onderzoeken om tunnelvisie te

- 49 -

voorkomen. Hoewel er theoretische inzichten bestaan waaraan een scenario moet
voldoen, is de praktische vertaling daarvan niet optimaal. Vanuit theorieën over
cognitieve en criminologische scripts veronderstellen wij dat daaruit hulpmiddelen
te destilleren zijn voor de constructie van scenario’s.
Doel Het onderzoeksproject heeft als doel te bepalen of het gebruik van crime
script analyse behulpzaam zijn is bij het creëren van scenario’s.
Methode In een experiment vergelijken we de scenario’s van de participanten die
random zijn verdeeld over een controle en een experimentele groep. De controle
groep produceerde een scenario en een alternatief scenario. De experimentele
groep produceerde eerst een crime script voordat de scenario’s werden gemaakt.
Resultaten In de resultaten van de groepsvergelijkingen is o.a. te zien dat de
experimentele groep meer assumpties in de scenario’s gebruikten. De scenario’s
hadden ook een duidelijker verhaalstructuur. Daarentegen was de interactie tussen
dader en slachtoffer vaker duidelijk in de scenario’s van de controle groep. In
vergelijkingen binnen de groepen is te zien dat alternatieve scenario’s minder
feiten bevatten .
Conclusie Onze hypothesen over de invloed van crime scripts worden deels
gesteund door de resultaten. Maar crime scripts lijken niet de enige factor te zijn in
de verschillen tussen eerste en alternatieve scenario’s. De beperkingen van het
onderzoek en de implicaties voor verder onderzoek zullen worden besproken.

Een geografisch distance decay-portret. Het testen van geografische
profileerbaarheid. Onderzoek naar de accuraatheid van voorspellingen
van de symmetric distance decay test voor de geografische
profileerbaarheid van een serie delicten
J.J. van der Kemp, J.E. Biessels
Achtergrond Een gebied voorspellen waar een dader van een serie delicten moet
worden gezocht kan met geografische daderprofilering. Hoe goed dat voorspellen
kan hangt o.a. van de mate waarin een serie voldoet aan een distance decayfunctie van crimineel reisgedrag. Van Koppen, Elffers en Ruiter (2011) hebben een
test ontwikkeld om op voorhand te bepalen of een serie het patroon van distance
decay heeft. Wat ontbreekt is het geografisch profileren van de door Van Koppen,
Elffers en Ruiter voorspelde niet te profileren series. In deze studie doen wij dat
wel.
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Doel Het onderzoeksproject heeft als doel om het model van Van Koppen, Elffers
en Ruiter (2011) te toetsen op accuratesse voor het bepalen van geografische
profileerbaarheid.
Methode De data omvat series opgeloste vermogensdelicten. Per serie is de mate
van overeenkomst met een distance decay-functie bepaald. De series, ook die niet
goed geografisch profileerbaar zouden zijn volgens Van Koppen, Elffers en Ruiter,
zijn geografisch geprofileerd.
Resultaten Uit de resultaten blijkt dat het patroon van de interdelictafstanden van
daders die niet voldoen aan het distance decay-model wel geografisch te profileren
zijn aan de hand van de distance decay-methode. Daarnaast blijkt dat enkele
daders die op voorhand wel voldoen aan het distance decay-model niet goed
geografisch te profileren zijn.
Conclusie De resultaten in dit onderzoek zijn een nuancering van het artikel van
Van Koppen, Elffers en Ruiter (2011). Het vooraf voorspellen van het patroon van
interdelictafstanden met een distance decay-model zegt weinig over de
uiteindelijke geografische profileerbaarheid van een dader.
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SESSIE PREVENTIE VAN CRIMINALITEIT
donderdag 11.35-13.05, zaal B016
Voorzitter: Marlijn Peeters
Vrijwillige criminaliteitspreventie in Japan: Verklaringen voor en impact
van een criminaliteitspreventie-rage
Erik Herber
Achtergrond In de afgelopen 13 jaar is er in Japan een ware criminaliteitspreventierage ontstaan. Circa 3 miljoen mensen houden zich in hun vrije tijd - tenminste
twee keer per maand, maar meestal vaker - in georganiseerd verband bezig met
activiteiten gericht op het voorkomen van criminaliteit.
Doel Doel van het onderzoek is inzichtelijk te maken (1) wat de circa 3 miljoen
vrijwilligers motiveert; (2) hoe de opvallend vergelijkbare manieren waarop de
vrijwilligers te werk gaan begrepen kunnen worden, en (3) welke impact deze
activiteiten, in termen van criminaliteitspreventie en anderszins, hebben op de
omgeving waarin deze worden uitgevoerd.
Methode Participerende observatie in Japan (aug. 2015 - dec. 2016); analyse van
door vrijwilligers geproduceerde verslagen van en reclame voor hun activiteiten;
interviews met leden van de lokale overheid en politie van Tokio; gebruik van
statistische gegevens verzameld door politie en vrijwilligers.
Resultaten en Conclusie Vrijwilligersactiviteiten worden veelal uitgevoerd als
onderdeel van activiteiten voor bestaande buurtverenigingen; niet op basis van een
preoccupatie
met
criminaliteitspreventie.
De
uniformiteit
van
vrijwilligersactiviteiten is grotendeels het gevolg van de inspanningen van politie en
lokale overheid die deze activiteiten concipieerden en organiseerden. Hierbij liet
men zich nadrukkelijk inspireren door criminologisch onderzoek. Naast
criminaliteitspreventie waren activiteiten gericht op het vergroten van sociale
interactie en cohesie, tegen de achtergrond van een vergrijzende maatschappij.
Terwijl de effecten op het gebied van criminaliteitspreventie onduidelijk zijn maken
de activiteiten een toenemend toezicht op burgers -door burgers onderling en
door politie - mogelijk.
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Preventing torture under a UN treaty
Marie Steinbrecher
Background In recent decades, places of deprivation of liberty have undergone
rapid changes, as has the prevention of torture. A driver for this is the Optional
Protocol to the Convention against Torture (OPCAT). State parties to this treaty are
obliged to establish or designate a National Preventive Mechanism (NPM), an
institution tasked with visiting all places of deprivation of liberty within the State.
Aim This paper analyses the NPMs’ mandate by examining their obligations (e.g.
independence). Its aim is to enhance understanding of how torture prevention
works in practice.
Method The research is in its early stages. The author has utilised high level
contacts within the UN, the Council of Europe and other key experts to explore
approaches to the role, functions and success of NPMs. A close examination of
relevant literature (OPCAT, academic commentary, official NPM and UN reports)
has also been undertaken.
Results NPMs can provide a powerful deterrent, but need to fulfil many
requirements (e.g. adequate funding, variance of expertise) to prevent torture and
have impact. OPCAT offers no detailed guidance regarding for instance their
structure, leading to a broad variance in NPMs.
Conclusion This paper concludes that despite this broad variance in NPM’s, certain
requirements apply to all NPMs in fulfilling a number of core functions. While
NPMs may differ from each other in their structure and approach, the mandate and
core functions remain consistent, indicating the possibility of objective
measurement of the effectiveness of NPMs around the world.

De invloed van CPTED kenmerken op het inbraakrisico binnen en buiten
het centrum van Gent en de implicaties voor de preventie van
woninginbraak
M.P.Peeters, T. Vander Beken
Achtergrond en Doel Er zijn veel factoren die het inbraakrisico van woningen
beïnvloeden en er wordt gedacht dat deze factoren niet dezelfde zijn in het
centrum van de stad en erbuiten. Deze paper focust zich op kenmerken van
woningen en straten die ontleend zijn aan ‘Crime Prevention Through
Environmental Design’ (CPTED) en onderzoekt de vraag of het inbraakrisico in het
centrum van de stad wordt beïnvloed door andere kenmerken dan het
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inbraakrisico buiten het stadscentrum. Wanneer dit het geval is, kan de preventie
van woninginbraak in het centrum van de stad wellicht op een andere wijze
ingericht te worden dan buiten het centrum.
Methode In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van observatiedata uit Gent,
België. Hierbij zijn stabiele kenmerken van 1.551 woningen waar is ingebroken of
niet is ingebroken geobserveerd. De verwachting is dat het inbraakrisico van
woningen in het centrum van de stad meer beïnvloed wordt door kenmerken van
toegankelijkheid, terwijl buiten het centrum toezicht belangrijker is.
Resultaten en Conclusie De geografische en multilevel analyses laten zien dat de
CPTED kenmerken het inbraakrisico niet op iedere locatie op dezelfde wijze
beïnvloeden. De hypotheses dat toegankelijkheid belangrijker is in het centrum van
de stad, en dat toezicht belangrijker is buiten het centrum kunnen worden
bevestigd. Algemeen vinden we dat toezicht de sterkste invloed op het
inbraakrisico heeft wanneer de afstand van de woning tot het centrum wordt
meegenomen.
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ROUNDTABLE HET ADOLESCENTENSTRAFRECHT IN DE PRAKTIJK
donderdag 11.35-13.05, zaal A014
Voorzitter
André van der Laan (Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum)
Deelnemers
Andrea Donker (Hogeschool Utrecht)
Jiske Lems (Directie Sanctietoepassing en Jeugd van Ministerie van
Veiligheid en Justitie)
Lise Prop (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
Leonie Schulte (GGZ Reclassering Palier)
Ronny van de Water (Rechtbank Amsterdam)
Sinds 1 april 2014 is het Adolescentenstrafrecht (ASR) van kracht. Centraal daarin
staat een aparte bejegening van jongvolwassenen in het jeugdstrafrecht. Een
belangrijke reden voor de invoering van het ASR is de grote variatie in het
ontwikkelingsniveau van jongvolwassenen die in aanraking komen met politie en
justitie omdat ze een misdrijf hebben gepleegd. Een nog onvoltooide emotionele,
sociale, morele en intellectuele ontwikkeling draagt er aan bij dat adolescenten en
jongvolwassenen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Een effectieve en
dadergerichte sanctionering doet recht aan het gepleegde feit en houdt rekening
met de persoonlijke omstandigheden van de dader, waaronder de ontwikkeling. De
concrete uitwerking van het begrip ontwikkeling is overgelaten aan
praktijkprofessionals van de betrokken ketenpartners. Over de groep
jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht weten we nog maar
weinig. Wanneer geeft de ontwikkeling van een jongvolwassene aanleiding om het
jeugdstrafrecht toe te passen? En wat wordt precies verstaan onder een
onvoltooide ontwikkeling? Tijdens deze roundtable sessie willen we met betrokken
ketenpartners in discussie gaan over de doelgroep van het ASR en hoe zij het
concept ontwikkeling toepassen in hun dagelijkse praktijk. Daarbij staat centraal op
welke manier de wetenschap, praktijkprofessionals en de rechterlijke macht
concreet invulling geven aan het abstracte concept ontwikkeling.

- 55 -

ROUNDTABLE KINDERMISHANDELING: OP ZOEK NAAR EEN EFFECTIEVE
AANPAK
donderdag 11.35-13.05, zaal A008
Voorzitter
Lenneke Alink (Universiteit Leiden)
Deelnemers
Adrianne van Balen (Reclassering Nederland)
Janet van Bavel (Kenter jeugdhulp / Multidisciplinair Centrum
aanpak Kindermishandeling)
Daphne Blokdijk (Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum)
Pauline Klomp (Nationale Politie)
Katinka Lünnemann (Verwey-Jonker Instituut)
Bianca Poldervaart (Raad voor de Kinderbescherming)
Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Uit de
nationale prevalentiestudie kindermishandeling (Alink e.a., 2011) blijkt dat in 2010
naar schatting 120.000 kinderen zijn blootgesteld aan een vorm van
kindermishandeling. Ondanks de toegenomen politieke en publieke aandacht voor
dit fenomeen in het afgelopen decennium zijn er geen aanwijzingen dat het aantal
slachtoffers daalt. Een aantal zaken lijken een effectieve aanpak van
kindermishandeling te bemoeilijken: 1) kindermishandeling speelt zich in de
privésfeer af, waardoor het verborgen blijft en moeilijk op te sporen is, 2) er zijn
vele instanties werkzaam op het gebied van kindermishandeling die soms langs
elkaar heen werken, 3) er bestaan nauwelijks evidence-based interventies voor
plegers van dit type delict.
Kindermishandeling is niet alleen in maatschappelijk opzicht een lastig te
benaderen fenomeen, maar ook in wetenschappelijk opzicht. Kindermishandeling
is niet te herkennen aan één of meerdere wetsartikelen. Hierdoor is dit delicttype
moeilijk te identificeren in de registratiesystemen die worden gebruikt in de
strafrechtsketen.
In deze roundtable gaan wetenschappers in gesprek met professionals uit de
praktijk over het thema kindermishandeling waarbij de volgende vragen centraal

- 56 -

staan: 1) Hoe kunnen we kindermishandeling opsporen? 2) Wat is een effectieve
aanpak van kindermishandeling (zowel preventief als repressief)? en 3) Hoe kunnen
we kindermishandeling identificeren voor wetenschappelijk onderzoek? In het
gesprek hopen we tot een aantal aanbevelingen te komen voor zowel praktijk,
beleid als onderzoek.
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SESSIE THEORETISCHE EN METHODOLOGISCHE VERNIEUWINGEN IN DE
CRIMINOLOGIE
donderdag 14.00-15.30, zaal B032
Voorzitter: Jean-Louis van Gelder
Over de grenzen van de criminologie
Maartje Weerdesteijn
Achtergrond: Wat er wel of niet behoort tot het domein van criminologie is altijd
onderhevig aan debat. Wanneer de definitie van wat een misdrijf is wordt
verbreed, zullen er veelal andere vormen van reacties relevant worden, die op zijn
beurt weer geanalyseerd dienen te worden vanuit een ander perspectief en
discipline. Dit is wellicht nog het meest zichtbaar wanneer men kijkt naar de
opmars van internationale criminologie.
Doel: Een belangrijk doel van (internationale) criminologie is het genereren van
kennis die kan bijdragen aan een adequaat beleid om met deze misdrijven om te
gaan. Dit onderzoek beoogt hieraan bij te dragen door te analyseren in hoeverre
criminologie zich verder kan ontwikkelen door meer gebruik te maken van
internationale betrekkingen.
Methode: Door middel van een literatuuronderzoek wordt de ontwikkeling van
internationale criminologie in kaart gebracht. Daarna wordt geanalyseerd hoe het
vakgebied zich verder kan ontwikkelen door tevens gebruik te maken van
internationale betrekkingen.
Resultaten: De assumpties waarop de genoemde disciplines rusten en het
onderwerp van studie, liggen nu dichter bij elkaar dan ooit tevoren. Echter, op het
gebied van de handhaving, een gebied waar de internationale gemeenschap een
uiterst belangrijke rol is gaan spelen, is er nauwelijks interactie tussen criminologie
en internationale betrekkingen.
Conclusie: Het wordt daarom weer tijd dat criminologen over de grenzen van haar
eigen discipline gaan kijken, om een onderwerp wat traditioneel de kern van het
vakgebied raakt - handhaving - beter te kunnen besturen.
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Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen
Liza Cornet, Florian Bootsman, Daphne Alberda, Katy de Kogel
Achtergrond De huidige meetinstrumenten, preventie- en interventiemethoden
voor jeugdige delinquenten zijn veelal alleen gebaseerd op sociale en
psychologische inzichten. De afgelopen jaren is echter de kennis over
neurobiologische factoren en antisociaal gedrag sterk gegroeid.
Doel In dit onderzoek hebben we ons gericht op de vraag welke
neurowetenschappelijke toepassingsmogelijkheden er - op korte termijn - zijn voor
de jeugdstrafrechtketen.
Methode Het onderzoek betreft een inventarisatie van mogelijke
neurowetenschappelijke
toepassingen
op
basis
van
systematisch
literatuuronderzoek en vraaggesprekken met experts uit wetenschap en praktijk.
Resultaten Uit de rijke inventarisatie blijkt dat neurowetenschappelijke kennis de
bestaande praktijk kan verrijken. Zo kunnen bijvoorbeeld neuropsychologische
testen en fysiologische metingen, zoals een hartslagmeting of hormoonmeting,
bijdragen aan het ontwikkelen van ‘biopsychosociale profielen’. Dit soort profielen
kunnen worden benut bij bejegening en behandeling van jonge delinquenten, bij
inschatting van het recidiverisico en bij preventie van antisociaal gedrag. Ook
komen innovatieve preventie- en interventiemethoden om antisociaal en crimineel
gedrag aan te pakken in zicht, zoals neuropsychologische trainingen, serious
gaming en voedingssupplementen.
Conclusie
Neurowetenschappelijke
kennis
leidt
dus
tot
concrete
toepassingsmogelijkheden die op dit moment ingezet kunnen worden in de
jeugdstrafrechtketen. Voor de implementatie van deze toepassingen is echter wel
de juiste expertise nodig.

Een systematische review over biosociale interactie in de voorspelling van
antisociaal en delinquent Gedrag
Babette van Hazebroek, Lieke van Domburgh, Hilde Wermink, Machteld
Hoeve, Jan de Keijser, Arne Popma
Achtergrond Binnen de traditionele criminologische stromingen worden
verklaringen voor antisociaal en delinquent gedrag gezocht in psychosociale
risicofactoren, zoals slachtofferschap van mishandeling en delinquente vrienden.
Meer recent zijn studies tevens gericht op biologische risicofactoren, zoals
neuropsychologisch functioneren en psychofysiologische maten. Vanuit het
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biopsychosociaal perspectief op gedrag is juist de interactie tussen biologische en
psychosociale risicofactoren essentieel voor beter begrip van de ontwikkeling van
antisociaal en delinquent gedrag. Gedurende de laatste twee decennia is het aantal
studies naar deze biosociale interactie aanzienlijk toegenomen.
Doel Om deze reden is een systematische review uitgevoerd om empirische
bevindingen over de interactie tussen biologische en psychosociale risicofactoren
overzichtelijk te presenteren. De verworven kennis is relevant in het kader van het
identificeren van hoog risico jongeren en daarbij passende interventies.
Methode Studies zijn geïncludeerd als zij; (i) gepubliceerd zijn in internationale
peer-reviewed tijdschriften, (ii) beschikbaar zijn in het Engels, (iii) empirisch,
kwantitatief onderzoek bevatten, (iv) de onderlinge relatie (interactie, mediatie)
tussen biologische en psychosociale risicofactoren onderzoeken (v) voor de
voorspelling van antisociaal en delinquent gedrag.
Resultaten en Conclusie De mogelijk relevante studies worden momenteel
geanalyseerd. Resultaten worden gepresenteerd tijdens het congres.

The 360 scenario method: A barfight in virtual reality
Jean-Louis van Gelder
Achtergrond Scenario’s zijn beschrijvingen van situaties die vaak worden ingezet in
criminologisch onderzoek. Een lezer dient zich in te leven in de situatie en er
vervolgens vragen over te beantwoorden, zoals hoe hij/zij deze interpreteert en
wat hij/zij zou doen in die situatie. De scenariomethode heeft echter belangrijke
beperkingen. Zo zijn reacties afhankelijk van het over het algemeen beperkte
vermogen van mensen om zich in te leven in een hypothetische situatie. Een beter
alternatief is mensen dichter bij de beoogde situatie te brengen.
Doel In dit project is een scenariomethode ontwikkeld waarin gebruik wordt
gemaakt van 360° video en virtual reality. Door deze integratie kan een kijker
zintuiglijk in de beoogde situatie worden geplaatst wat leidt tot een realistische en
interactieve ervaring waarmee het potentieel van de scenariomethode aanzienlijk
kan worden verbeterd.
Methode Voor het project is een bekend criminologisch scenario verfilmd waarin
twee mannen met elkaar ruzie krijgen in een bar. Deelnemers beleven dit scenario
vanuit het perspectief van een van deze mannen en beantwoorden vervolgens een
serie vragen. Hun antwoorden worden vergeleken met de antwoorden van een
groep deelnemers die hetzelfde scenario maar dan in geschreven vorm voorgelegd
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kreeg. Het scenario is getest onder VU studenten en onder bezoekers van het
Lowlands Festival.
Resultaten Er blijken belangrijke verschillen te bestaan in antwoorden van beide
condities in termen van risicoperceptie, realisme van het scenario, en ook gedrag.
Conclusie Virtual reality scenarios hebben veel potentie voor criminologisch
onderzoek. Mogelijkheden voor toekomstig criminologisch virtual reality onderzoek
en implicaties zullen worden besproken.
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SESSIE ORGANISATIECRIMINALITEIT
donderdag 14.00-15.30, zaal B016
Voorzitter: Annika van Baar
Herhaalde regelovertreding bij Brzo-bedrijven
Lisa Dekkers
Achtergrond In 2012 werd het Rotterdamse bedrijf Odfjell tijdelijk stilgelegd
vanwege het jarenlang niet naleven van de vergunnings- en
veiligheidsvoorschriften (NOS, 2012). Hoewel hierdoor de belangstelling voor
(herhaalde) regelovertreding door bedrijven is gestegen, liet een recente
inventarisatie van de Volkskrant zien dat van de 400 Nederlandse chemische en
andere hoog risicobedrijven zeker de helft de veiligheidsregels in de afgelopen
twee jaar heeft overtreden. Bij zeker vijf bedrijven dreigde een ernstig ongeval en
moest de productie worden gestaakt (Volkskrant, 2017).
Doel Herhaaldelijke regelovertreding bij BRZO-bedrijven (bedrijven die vallen onder
de wet Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen) kan worden verklaard aan de hand
van twee theorieën: state dependence en population heterogeneity. State
dependence suggereert dat door het begaan van een overtreding de
omstandigheden van de overtreder dusdanig veranderen dat de kans op
toekomstige regelovertreding hierdoor toeneemt. Population heterogeneity
daarentegen schrijft de samenhang tussen eerdere en latere overtredingen toe aan
verschillen tussen overtreders die stabiel blijven over de tijd (Nagin & Paternoster,
2000). De onderzoeksvraag luidt als volgt: In welke mate bestaat er samenhang
tussen eerdere en latere regelovertreding van BRZO-bedrijven in Nederland en hoe
kan deze samenhang worden verklaard?
Methode Op basis van kwantitatieve longitudinale data van de
Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) van BRZO+, waarin inspectierapporten
van BRZO-bedrijven vanaf 2006 zijn bijgehouden, wordt de kans op herhaalde
regelovertreding in kaart gebracht. In dit onderzoek zijn 4.500 inspectiedossiers
bestudeerd. Er is aandacht geschonken aan het type overtreding, de herhaling
daarvan en de relatie met bedrijfskenmerken.
Resultaten en Conclusie Dit onderzoek toetst verklaringen voor herhaaldelijke
regelovertreding door BRZO-bedrijven aan de hand van de eerder beschreven
theorieën en empirische bevindingen. De verwachting is dat bedrijven met eerdere
regelovertreding vaker in herhaling vallen. Op basis van de gevonden resultaten
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worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en voor de praktijk, om zo
de handhaving te kunnen verbeteren.

Patronen in overtreding van regelnaleving in de chemische industrie
Steven Jaspers
Achtergrond Op dit moment is zeer weinig bekend over regelovertreding van
bedrijven in de chemische industrie, met uitzondering van de informatie uit
jaarlijkse
cross-sectionele
inspectierapportages
van
verschillende
inspectiediensten. Uit deze rapportages blijkt dat er sprake is van regelovertreding,
maar in welke mate regelovertreding zich clustert binnen bedrijven en in hoeverre
patronen van regelovertreding samenhangen met de aard en ernst van deze
overtredingen is tot op heden nauwelijks wetenschappelijk onderzocht.
Doel en Methode Het huidige onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek naar
ontwikkeling, risicofactoren en voorspellers van regelovertreding en daaruit
voortvloeiende incidenten in een steekproef van 677 bedrijven in de chemische
sector. De data voor dit onderzoek zijn afkomstig uit een landelijk register van
inspectiegegevens en incidentregistraties, de Gemeenschappelijke Inspectieruimte
(GIR). Tijdens dit onderzoek zijn ongeveer 4500 inspectiedossiers gescoord op
onder andere het aantal overtredingen, de aard en ernst van deze overtredingen
en de inspectieonderwerpen. Dit onderzoek maakt gebruik van longitudinale
trajectanalyse van het aantal overtredingen per kalenderjaar om inzicht te
verkrijgen in de ontwikkelingen over de tijd in regelovertreding door BRZObedrijven (bedrijven die vallen onder de wet Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen)
op het bedrijfsniveau.
Resultaten en Conclusie De resultaten van dit onderzoek geven antwoord op de
vraag of verschillende patronen in regelovertreding van chemische bedrijven
kunnen worden onderscheiden, en zo ja, in welke mate deze patronen
samenhangen met de aard en ernst van deze overtredingen. Naar verwachting
zullen dezelfde resultaten als in voorgaand wetenschappelijk onderzoek worden
aangetroffen op het gebied van typologieën in regelovertreding van bedrijven.

Als corruptie deel uitmaakt van het spel: De invloed van ethisch klimaat
op omkopingsbeslissingen
Madelijne Gorsira, Adriaan Denkers, Wim Huisman
Achtergrond De kranten staan vol met nieuws over bedrijven die omkopen om hun
eigen belangen veilig te stellen, zoals heel recent nog Shell. Ondanks de aandacht
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hiervoor, niet alleen van de media maar ook van wetenschappers, is het inzicht in
de oorzaken van zulke onethische beslissingen nog heel beperkt, en is het bewijs
grotendeels correlationeel.
Doel Vele onderzoeken suggereren dat medewerkers meer geneigd zijn tot
onethische beslissingen als zij hun bedrijfscultuur zien als gefocust op het
maximaliseren van eigenbelang, en juist minder als de belangen van anderen, zoals
klanten of de maatschappij als geheel, centraal staan. Het doel van dit onderzoek is
om experimenteel te toetsen of het ethisch klimaat van bedrijven van invloed is op
de corrupte beslissingen van hun medewerkers.
Methode We hebben een experiment uitgevoerd waarin het ethisch klimaat van
werknemers uit het bedrijfsleven is gemeten (n=227). Zes weken later is bij de ene
helft van deze groep hun professionele identiteit saillant gemaakt, en bij de andere
helft niet. Vervolgens speelden zij een corruptiesspel.
Resultaten De resultaten laten zien dat medewerkers die hun klimaat als
egoïstischer en minder ethisch zagen meer corrupte beslissingen namen, vooral als
hun professionele identiteit saillant was gemaakt.
Conclusie De uitkomsten suggereren dat het waargenomen ethisch klimaat van
bedrijven causaal beïnvloedt of medewerkers wel of geen corrupte beslissingen
nemen. Dit is de eerste studie die een dergelijk causaal verband blootlegt.

Talkin’ about their reputation: Als bedrijven betrokken raken bij
mensenrechtenschendingen
Annika van Baar
Achtergrond Voor veel bedrijven is reputatie een belangrijk goed. Zie steken tijd en
geld in het opbouwen en onderhouden van een goede reputatie onder hun
stakeholders: investeerders, leveranciers, financiers en consumenten. Als bedrijven
betrokken
raken
bij
internationale
misdrijven
of
andere
mensenrechtenschendingen, stellen ze strategieën in werking om hun reputatie te
beschermen. Voorstellen voor een betere regulering van bedrijven op dit gebied,
nemen bovendien vaak impliciet of expliciet aan dat zulke reputatieschade
optreedt. We weten echter weinig over reputatieschade als gevolg van
betrokkenheid van dit type misdrijven.
Doel Wanneer treedt zulke reputatieschade op? Welke beschuldigingen blijven
‘plakken’, en wat maakt het uit hoe een bedrijf reageert?

- 64 -

Methode In dit paper onderzoek ik zulke reputatieschade aan de hand van
bekende gevallen van betrokkenheid bij internationale misdrijven en
mensenrechtenschendingen door bedrijven over de tijd.
Resultaten Het onderzoek laat zien dat reputatieschade over het algemeen gezien
gering is, en dat deze verschilt tussen bedrijven, maar ook tussen de verschillende
stakeholders.
Conclusie Tot slot reflecteer ik op de gevolgen van deze inzichten voor de
regulering van betrokkenheid van bedrijven bij internationale misdrijven en andere
mensenrechtenschendingen.
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SESSIE CYBERCRIME I
donderdag 14.00-15.30, zaal B025
Voorzitter: Rutger Leukfeldt
Onderzoeksagenda ‘The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity’
Rutger Leukfeldt
Achtergrond Met de digitalisering van de maatschappij is ook criminaliteit
gedigitaliseerd. Digitalisering heeft consequenties voor het gehele spectrum van
criminaliteit en roept allerlei vragen op. Hebben we bijvoorbeeld te maken met
‘oude’ daders op een nieuw werkterrein, of gaat het om een nieuw type dader met
dito kenmerken en motieven? Welke afwegingen maakt een crimineel voor het
plegen van een cyberdelict? Welke persoonlijke of situationele kenmerken zorgen
voor een verhoogde of verlaagde kans op slachtofferschap?
Doel Doel van deze onderzoeksagenda is om onderzoek naar de menselijke
aspecten van cybercrime en cybersecurity te stimuleren.
Methode 22 auteurs uit de wetenschap en beroepspraktijk hebben op basis van
een literatuurreview een schets gegeven van de state-of-the-art van onderzoek
naar daderschap van cybercrime, slachtofferschap van cybercrime en de aanpak
van cybercrime. Daarnaast hebben 46 deelnemers tijdens 3 discussiebijeenkomsten
de uitkomsten van de literatuurreviews kritisch besproken en is verder
gediscussieerd over welke onderzoeksthema’s van belang zijn, welke
onderzoeksvragen beantwoord moeten worden en welke onderzoeksmethoden en
databronnen daarvoor gebruikt kunnen worden.
Resultaten en Conclusie Ondanks dat er een veelheid aan studies gedaan zijn op dit
onderzoeksterrein, blijkt dat inzicht in allerlei basale elementen van cybercrime
ontbreekt. Dit komt door het verkennende karakter van veel onderzoeken, grote
methodische beperkingen, een focus op een beperkt aantal cyberdelicten en het
ontbreken van longitudinale studies. Tijdens de presentatie zullen de belangrijkste
onderzoeksvragen aan bod komen en zal met het publiek gediscussieerd worden
over welke andere disciplines nodig zijn om deze vragen te beantwoorden en welke
(nieuwe) onderzoeksmethoden en datasets daarvoor gebruikt kunnen worden.
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‘Cyborg crime’: ontwikkeling van, reflectie op en implicaties van een
nieuw theoretisch concept
Wytske van der Wagen
Achtergrond Of cybercrime nieuwe wijn in oude zakken betreft of toch
fundamenteel iets nieuws is een vraagstuk dat menig (cyber) criminoloog tot
dusver heeft bezighouden. Van theoretische vernieuwing lijkt echter nog
nauwelijks sprake te zijn. Dit promotieonderzoek vertrekt vanuit de gedachte dat
bestaande theorieën onvoldoende zijn toegerust om met het geautomatiseerde,
hybride en complexe karakter van cybercrime om te gaan en pleit derhalve voor
een conceptuele uitbreiding.
Doel In het onderzoek is beoogd om een criminologisch perspectief te ontwikkelen
die de rol van digitale technologie op delicts-, dader- en slachtofferniveau meer op
de voorgrond plaatst. Hiertoe zijn inzichten uit de filosofie van de techniek (in het
bijzonder Actor-Netwerk Theorie) geëxploreerd en vertaald naar een
cybercriminologische context.
Methode Het hieruit voortvloeiende cyborg crime perspectief is toegepast en
verkend in een drietal casestudies op het gebied van cybercrime: een onderzoek
naar botnets (cyborg crime), hackers (cyborg offenders) en ransom ware (cyborg
victims).
Resultaten Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het cyborg perspectief
bepaalde aspecten en dimensies van cyber criminaliteit beter kan duiden dan een
traditioneel criminologisch perspectief en daarmee bestaande theorieën kan
aanvullen of verrijken. Tevens kan het cyborg crime perspectief nieuwe
aanknopingspunten bieden voor de bestrijding van cybercrime.
Conclusie Geconcludeerd kan worden dat het verkennen van andere of nieuwe
perspectieven zeker waardevol kan zijn voor criminologisch onderzoek naar
cybercrime en de criminologie ook verder kan brengen dan de ‘oude wijn nieuwe
zakken’ discussie.

De praktijk van de opsporing van cybercrime: Internationale- en publiekprivate samenwerking
Maite Verhoeven, Christianne de Poot, Geralda Odinot, Ronald Pool
Achtergrond Welke nieuwe uitdagingen zijn er voor de opsporingspraktijk als
criminaliteit met computers wordt gepleegd? Voldoet de reguliere aanpak of zijn
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andere vormen van opsporing nodig? Hoe zien samenwerkingsverbanden eruit bij
de opsporing van cybercrime en wat werkt daarin goed en minder goed?
Doel Het krijgen van inzicht in de samenwerking binnen de opsporing van
georganiseerde cybercrime. Deze inzichten kunnen aanknopingspunten bieden
voor de aanpak en opsporing van (georganiseerde) cybercrime.
Methode Analyse van politiedossiers van 11 opsporingsonderzoeken naar
georganiseerde cybercrime (2009-2016), in combinatie met informatie verkregen
uit interviews met officieren van justitie en politie.
Resultaten en Conclusie Binnen de opsporing van cybercrime is vaak internationale
samenwerking nodig. Het succes van deze samenwerking is sterk afhankelijk van de
beschikbare capaciteit en van prioriteiten in de samenwerkende landen. Vaak zijn
rechtshulpverzoeken nodig om hulp of informatie te krijgen uit het buitenland. De
afhandeling van deze verzoeken gaat echter vaak traag. Omdat nieuwe partijen zijn
betrokken bij nieuwe vormen van criminaliteit zoekt de opsporing nieuwe
samenwerkingsverbanden om cybercrime te signaleren en aan te pakken.
Samenwerking met nieuwe partners levert tevens nieuwe dilemma’s op als het
gaat om informatiedeling.

Aangiftebereidheid na slachtofferschap van cybercriminaliteit
Steve van de Weijer, Rutger Leukfeldt, Lisanne Jong, Wim Bernasco
Achtergrond De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar
determinanten van aangiftebereidheid van traditionele criminaliteit. Tot op heden
is er echter weinig bekend over de slachtoffer- en delictskenmerken die de
aangiftebereidheid na slachtofferschap van cybercriminaliteit voorspellen. Dit is
opvallend aangezien bepaalde vormen van cybercriminaliteit de afgelopen jaren tot
de meest voorkomende vormen van criminaliteit zijn gaan behoren. Daarnaast
blijkt uit eerder onderzoek dat er met name weinig aangifte wordt gedaan door
slachtoffers van cybercriminaliteit.
Doel Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de determinanten van
aangiftebereidheid onder slachtoffers van cybercriminaliteit zijn. Daarnaast wordt
gekeken naar de motieven om wel of geen aangifte te doen.
Methode Er worden analyses gedaan op basis van gegevens van drie datasets: de
Veiligheidsmonitor (waves 2012-2015), het LISS-panel, en een vignetonderzoek
onder Nederlandse studenten. Regressie analyses worden gebruikt om de
aangiftebereidheid te voorspellen op basis van slachtoffer- en delictskenmerken.
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Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen cybercriminaliteit
(bijvoorbeeld hacken, internetoplichting, online bedreigingen en malware).
Resultaten De resultaten laten zien dat de aangiftebereidheid erg laag is bij
cybercriminaliteit, al worden sommige delicten wel vaak gemeld bij andere
organisaties. Sommige determinanten van aangiftebereidheid verschillen tussen
traditionele criminaliteit en cybercriminaliteit, maar ook tussen verschillende typen
cybercriminaliteit. Motieven om wel of geen aangifte te doen van cybercriminaliteit
komen overeen met motieven bij traditionele criminaliteit.
Conclusie Resultaten uit eerder onderzoek over aangiftebereidheid na
slachtofferschap van traditionele criminaliteit zijn niet altijd generaliseerbaar naar
cybercriminaliteit.
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SESSIE GROENE CRIMINALITEIT
donderdag 14.00-15.30, zaal B014
Voorzitter: Daan van Uhm
Afvalsmokkel van Nederland naar China
Toine Spapens, Tim Boekhout van Solinge
Achtergrond Het transporteren van afval dat kan worden hergebruikt voor de
productie van nieuwe goederen, is wereldwijd uitgegroeid tot ‘big business.’ Vooral
in China bestaat grote vraag naar recyclebaar afval, vooral papier, plastic en
metaal. Binnen de EU is Nederland een van de grootste exporteurs van dit afval.
Helaas wordt een onbekend percentage (schattingen lopen uiteen van 10% - 20%)
verscheept in strijd met de regelgeving. Het gaat bijvoorbeeld om een andere
samenstelling dan op de transportdocumenten staat, ladingen worden in het
geheel niet aangemeld, of er wordt geprobeerd controles te omzeilen. In deze
presentatie wordt ingegaan op afvalsmokkel van Nederland naar China.
Doel
In
het
kader
van
het
lopende
project
BlockWaste
(HOME/2014/ISFP/AG/EFCE/7199, blockwaste.eu) wordt in opdracht van de EU
onder meer onderzocht welke modi operandi de smokkelaars hanteren en welke
tegenmaatregelen kunnen worden getroffen, alsmede hoe internationale
samenwerking kan worden verbeterd.
Methode Dit paper bouwt voort op een studie van R. Neve (Geglobaliseerde
afvalcriminaliteit, 2013) en is gebaseerd op een analyse van tien in Nederland
uitgevoerde opsporingsonderzoeken, alsmede op interviews met handhavings- en
opsporingsinstanties in tien EU-Lidstaten.
Resultaten en Conclusie Afvalzwendelaars profiteren vooral van de complexiteit en
dubbelzinnigheid van de regelgeving, gebrek aan middelen en gespecialiseerde
kennis bij de handhavers en tekortschietende systematische internationale
informatie-uitwisseling.

Het verdwenen (ei)land. Staats- en bedrijfscriminaliteit in Louisiana
Lieselot Bisschop
Achtergrond Isle de Jean Charles, een eiland in Louisiana (VS), is langzaam maar
zeker in de zee aan het verdwijnen. De inwoners – leden van Houma en BiloxiChitimacha-Choctaw Native American stammen – kunnen er steeds moeilijker
leven en in hun levensonderhoud voorzien. Hoewel de omvang van het landverlies
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in Louisiana (VS) - ongeveer 4800 vierkante kilometer in de laatste 80 jaar - wordt
erkend, is er wel veel discussie over de mate waarin landverlies veroorzaakt of
versterkt wordt door menselijk handelen en economische activiteiten.
Doel Klimaatverandering wordt vaak als de enige en/of belangrijkste oorzaak
benoemd van het landverlies in zuidelijk Louisiana. Deze paper heeft tot doel om
verder te kijken dan de context van klimaatverandering en de mogelijke bijdrage
van menselijke en industriële activiteiten tegen het licht te houden. We houden de
oorzaken en diversiteit van de schade en de manier waarop deze door de
belangrijkste stakeholders worden beschreven tegen het licht.
Methode De case studie focust op Isle de Jean Charles, maar plaatst dit binnen de
bredere context van landverlies in Zuid Louisiana. Deze analyse besteedt aandacht
aan de staats-, bedrijfs- en groene criminologische verklaringen. Dit is gebaseerd op
interviews met experten, op analyse van publieke documenten, op een
archiefstudie en veldobservaties.
Resultaten en Conclusie Onze bevindingen wijzen erop dat de bijdrage van de olieen gasindustrie voor de schade amper werd onderzocht. Economische belangen
hebben er mogelijk toe geleid dat de verantwoordelijkheid van overheden en
bedrijven voor landverlies wordt genegeerd of gebagatelliseerd.

Corruptie en de illegale handel in wildlife
Daan van Uhm
Achtergrond De illegale handel in wildlife is een lucratieve markt geworden voor
criminele groeperingen. Deze handel is vaak afkomstig uit relatief arme landen met
een rijke biodiversiteit. Niet alleen gedijt criminaliteit goed in deze landen die een
lagere economische groei kennen, ook zijn de handhavers of overheidsambtenaren
vaak ‘gevoelig’ voor corruptie. Hoewel corruptie een rol lijkt te spelen in het
faciliteren van de illegale handel in wildlife, ontbreekt empirisch onderzoek naar dit
onderwerp.
Doel Dit onderzoek richt zich op de invloed en aard van corruptie binnen de illegale
handel in wildlife. Op basis van Passas’ concepten van symbiotische en
tegengestelde relaties tussen actoren in de onderwereld en bovenwereld wordt de
aanwezigheid van corruptie geanalyseerd.
Methode Op basis van etnografisch veldwerk in China, Marokko, Rusland en
Oeganda zijn de verschillende vormen van corruptie onderzocht.
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Resultaten en Conclusie De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het
theoretisch framework van Passas. Corruptie manifesteert zich in verschillende
sociaal-politieke en culturele omstandigheden en zowel symbiotische als
tegengestelde relaties werden gevonden op basis van dit kwalitatieve onderzoek.
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SESSIE FORENSISCH SPORENONDERZOEK OP DE PLAATS DELICT
donderdag 14.00-15.30, zaal B030
Voorzitter: Christianne de Poot
Rationeler beslissen over de inzet van een mobiel DNA-apparaat
Anna Mapes, Reinoud Stoel, Peter Vergeer, Melissa Huyck, Christianne de
Poot
Achtergrond Mobiele DNA-technieken bieden snel inzicht in de herkomst van een
spoor, en kunnen het opsporingsonderzoek versnellen. Aan het gebruik hiervan zijn
echter risico’s verbonden. De mobiele analysemethode is minder sensitief dan de
laboratoriumanalyse, en de bemonstering kan na mobiele analyse niet opnieuw
worden geanalyseerd. Daarom is het wenselijk dat beslissingen over de inzet van
deze apparaten doordacht verlopen. Hiertoe ontwikkelden we een Decision
Support System (DSS) bestaande uit twee elementen: 1) verschaffen van informatie
over de kans dat een spoor een bruikbaar profiel oplevert, en 2) expliciteren van de
kansen en risico’s die rechercheurs willen nemen.
Doel Experimenteel testen of het ontwikkelde DSS tot rationelere beslissingen leidt
over de inzet van een mobiel DNA-apparaat.
Methode 91 Rechercheurs van de NYPD namen deel aan een vignettenstudie. Zij
moesten in twee zaken beslissen over te analyseren sporen. Rechercheurs werden
verdeeld over drie groepen: 1) een controlegroep, 2) een groep die informatie
ontving over de kansrijkheid van sporen en 3) een groep die werd geïnformeerd
over de kansrijkheid en tevens kansen en risico’s die ze wilden nemen
expliciteerden. In het experiment werden de ernst van de zaak (inbraak vs. moord),
de tijdsdruk (incident vs seriematig delict) en het type spoor gevarieerd.
Resultaten Rechercheurs nemen doordachtere beslissingen over de inzet van het
DNA-apparaat, wanneer ze over de kansrijkheid van sporen worden geïnformeerd;
de besluitvorming wordt nog meer doordacht, wanneer ze daarnaast ook de
kansen en risico’s die ze nemen expliciteren.
Conclusie De besluitvorming van rechercheurs betreffende de inzet van snelle DNAtechnieken verbetert door het ontwikkelde DSS.
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De invloed van snelle analyseresultaten van DNA- en vingersporen op het
sporenonderzoek op de plaats delict
Madeleine de Gruijter, Jaimy Meeuwis, Claire Nee, Christianne de Poot
Achtergrond Met mobiele identificatietechnieken kunnen DNA- en vingersporen al
tijdens een lopend sporenonderzoek worden geanalyseerd en worden vergeleken
met referentiemonsters. Onduidelijk is hoe deze snelle analyseresultaten het
opsporingsproces beïnvloeden. Op theoretische gronden verwachten we een
invloed van snelle analyseresultaten op het belang dat aan aangetroffen sporen
wordt gehecht en op de scenariovorming van rechercheurs.
Doel Onderzoeken of de interpretatie van aangetroffen sporen en de vorming van
een scenario wordt beïnvloed door snelle databank identificaties, en of deze
invloed afhangt van het moment waarop de analyseresultaten worden verstrekt en
van de doelen die rechercheurs tijdens hun onderzoek voor ogen hebben.
Methode In een gesimuleerd ‘plaats delict onderzoek’ werden de analyseresultaten
van sporendragers (al of geen databank match), het moment waarop deze
analyseresultaten werden verstrekt (voor of na de eerste scenariovorming)
gevarieerd. Forensische rechercheurs uit Engeland (N = 48) en uit Nederland (N =
65) namen deel als proefpersoon aan dit experiment.
Resultaten De interpretatie van de plaats delict blijkt beinvloed te worden door de
beschikbare identificatie-informatie. In tegenstelling tot de verwachtingen is dit
effect groter wanneer deze informatie pas wordt verstrekt nadat al een scenario is
gevormd. Beschikbare identificatie-informatie zorgt voor een meer accurate
interpretatie van de plaats delict. Britse rechercheurs hechten meer waarde aan
sporen die een match opleveren met een persoon in de databank, dan Nederlandse
rechercheurs.
Conclusie Dit onderzoek biedt inzicht in cognitieve processen die een rol spelen bij
rechercheonderzoeken. Aan de hand van deze bevindingen kunnen we nadenken
over de wijze waarop beschikbare informatie zo goed mogelijk kan worden benut
in het opsporingsproces.

Context informatie op de plaats delict
Claire van den Eeden, Daniel Wendt, Peter van Koppen, Christianne de Poot
Achtergrond en Doel Eerder onderzoek liet zien dat informatie die forensische
rechercheurs ontvangen voordat ze een plaats delict betreden hun oordeel over
wat er is gebeurd beïnvloedt (Van den Eeden, e.a., 2016), en dat rechercheurs een
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specifieke informatiebehoefte hebben wanneer ze een plaats delict betreden (Van
den Eeden, e.a., 2017). Het is daarom van belang om te achterhalen hoe
forensische rechercheurs worden geïnformeerd voordat zij ter plaatse gaan.
Methode Om zicht te krijgen op de informatiestromen, van melding tot plaats
delict, zijn in drie verschillende politie eenheden semi-gestructureerde interviews
gehouden met centralisten van de meldkamer (6), inzetcoördinatoren van de
forensische opsporing (6) en PD-onderzoekers (6).
Resultaten De informatie die rechercheurs van de meldkamer of inzetcoördinator
FO ontvangen is doorgaans summier. Toch wordt de situatie met deze informatie
soms sterk geframed. Dit framingproces lijkt onbewust te verlopen. De centralist en
inzetcoördinator hebben verschillende doelen voor ogen bij het verstrekken van
informatie, en houden nauwelijks rekening met specifieke behoeften van de PDonderzoeker die ter plaatse gaat. Veel informatie wordt ter plaatse aangereikt door
de noodhulpdienst, Officier van Dienst, forensisch arts of recherche. Op deze
informatiestroom is weinig zicht, en er zijn geen richtlijnen voor de registratie.
Hierdoor is het onduidelijk welke informatie de besluitvorming en oordeelsvorming
van de PD-onderzoekers kan hebben gestuurd.
Conclusie Er is nauwelijks beleid ten aanzien van de contextinformatie die PDonderzoekers zouden moeten ontvangen. Om beter aan te kunnen sluiten bij de
behoeften van PD-onderzoekers, en om achteraf te kunnen bepalen welke rol
contextinformatie gespeeld kan hebben bij het PD-onderzoek is nadere
gedachtenvorming over de inhoud en de registratie van deze informatiestroom
gewenst.
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ROUNDTABLE SEKSUELE STRAATINTIMIDATIE
donderdag 14.00-15.30, A014
Voorzitter
Tamar Fischer (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Gabry van der Veen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Deelnemers
Mischa Dekker (Universiteit van Amsterdam, École des hautes
études en sciences sociales)
Simone Hagen (Gemeente Rotterdam)
Eline Lagendijk (Gemeente Rotterdam)
Harry Smeets (Gemeente Amsterdam)
Natascha Sprado (Erasmus Universiteit Rotterdam)
In politiek en media is er momenteel veel aandacht voor het fenomeen seksuele
straatintimidatie. Steeds meer gemeenten vragen zich af hoe dit fenomeen er in de
eigen stad uit ziet, welke gevolgen het heeft en wat een passende reactie op het
gedrag is. Recent werden daarom in Rotterdam en Amsterdam grootschalige
onderzoeken uitgevoerd naar aard, omvang en gevolgen van het gedrag (Fischer, et
al., 2017; Gemeente Amsterdam OIS factsheet straatintimdatie, 2016). Ook in
België (Antwerpen, Brussel, Mechelen) wordt onderzoek uitgevoerd en beleid
geformuleerd (IPSOS hoffelijkheid seksuele intimidatie, 2016). De onderzoeken
laten in navolging van grote publicaties als ‘the female fear’ (Gordon & Rigers,
1989) en het Nederlandse onderzoek ‘Angst voor sexueel geweld’ (Ensink & Albach,
1983) zien dat vrouwen in grote mate te maken krijgen met ongewenste seksuele
toenaderingen en dat zij veel aanpassingsgedrag vertonen om het gedrag te
ontlopen of te vermijden. De ervaringen en gevolgen zijn tegelijk zeer divers.
Sommige vrouwen voelen zich geïntimideerd wanneer zij worden nageroepen of
gesist, terwijl anderen het gedrag pas intimiderend noemen wanneer het
achtervolging of aanraking betreft. Uit de onderzoeken komen verschillende
factoren naar voren (in de omgeving, van de plegers en van de slachtoffers zelf) die
de verschillen in beleving van het gedrag deels lijken te verklaren. Deze roundtable
is voor de onderzoekers een reflectie op hun werk en zal ideeën genereren voor
vervolgonderzoek. Voor de beleidsmakers en professionals zal het gelegenheid
bieden om naar voren te brengen waar zij verder behoefte aan hebben op het
gebied van onderzoek.
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ROUNDTABLE LEEFKLIMAAT IN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN
donderdag 14.00-15.30, zaal A008
Voorzitter
Esther van Ginneken (Universiteit Leiden)
Deelnemers
Karin Beijersbergen (Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum)
Miranda Boone (Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen)
Toon Molleman (Dienst Justiële Inrichtingen)
Caroline Oosterboer (Penitentiaire Inrichting Nieuwegein)
Obe Veldman (Penitentiaire Inrichting Lelystad)
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hecht belang aan een goed leefklimaat in
Nederlandse gevangenissen. Verondersteld wordt dat dit bijdraagt aan een veilige
leef- en werkomgeving, een menswaardige behandeling, verantwoorde terugkeer
naar de samenleving en de zelfredzaamheid van gedetineerden. De factoren die
het leefklimaat bepalen zijn: contacten binnen de inrichting, contacten met de
buitenwereld, autonomie, dagbesteding, veiligheid en fysiek welbevinden. Het
gebouw, de professionaliteit en samenstelling van het personeel, en de
samenstelling van de gedetineerdenpopulatie zijn tevens van invloed op het
leefklimaat.
In 2017 is de Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire Inrichtingen afgenomen onder
gedetineerden in alle Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen. De resultaten hiervan
laten zien dat er variatie is tussen PI’s in de beleving van het leefklimaat. In deze
roundtable gaan wetenschappers en medewerkers van DJI met elkaar in discussie
over de wijze waarop een positief leefklimaat bevorderd kan worden en de
mogelijke valkuilen waarmee rekening gehouden moet worden. Zowel inzichten uit
de wetenschappelijke literatuur als ervaringen uit de praktijk zullen hierbij aan bod
komen, alsmede de manier waarop beide kennisbronnen optimaal benut kunnen
worden.
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SESSIE RECHTSPRAAK EN STRAFFEN
donderdag 16.00-17.30, zaal B014
Voorzitter: Hilde Wermink
De afdoening van ernstige strafbare feiten gepleegd door dementerende
verdachten
M.J. te Hennepe-van Vulpen
Achtergrond Zoals blijkt uit de zaak van de afpersing van de familie De Mol kunnen
dementerenden ernstige strafbare feiten plegen. Met het toenemen van het aantal
dementerenden door de vergrijzing mag verwacht worden dat ook het aantal
ernstige strafbare feiten gepleegd door dementerenden zal toenemen. Onbekend
is hoe ernstige strafbare feiten gepleegd door dementerenden worden afgedaan en
of zich daarbij knelpunten voordoen.
Doel Vaststellen hoe de afdoening van ernstige strafbare feiten gepleegd door
dementerende verdachten verloopt en of zich daarbij knelpunten voordoen.
Methode Op rechtspraak.nl werd gezocht naar alle zaken waar dementerende
verdachten betrokken zijn. Totaal werden er 22 casussen van dementerende
justitiabelen die verdacht werden van ernstige strafbare feiten gevonden. Van deze
22 werden de relevante kenmerken en de wijze van afdoening verzameld, om te
bepalen hoe de afdoening nu verloopt en of zich daarbij knelpunten voordoen.
Resultaten Dementerenden blijken een zeer heterogene groep daders te vormen.
Rechters passen daarom een bont palet aan straffen en maatregelen toe. Ondanks
de vele mogelijkheden blijken rechters te moeten improviseren. Bijvoorbeeld een
voorwaardelijke gevangenisstraf bij een detentieongeschikte dader waardoor
terugkeer in detentie niet de stok achter de deur kan zijn om zich aan de
voorwaarden te houden. Of een dader met een degeneratieve vorm van dementie
die toch tbs opgelegd krijgt ondanks dat de dader nooit zal herstellen.
Conclusie Dementerenden die ernstige strafbare feiten plegen, vormen een bonte
verzameling van verdachten die hoge eisen stelt aan het stelsel van straffen en
maatregelen. Het stelsel van straffen en maatregelen in de huidige vorm kan niet
voldoende maatwerk bieden.
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Het besluitvormingsproces van civiele rechters in zaken over (gevolgen
van) (echt)scheiding met een beschuldiging van seksueel kindermisbruik
Anne Smit, Masha Antokolskaia, Catrien Bijleveld
Achtergrond In deze presentatie wordt de problematiek toegelicht van die situaties
waarin de ene ouder (meestal de moeder) de andere ouder (meestal de vader) in
een (echt)scheidingsprocedure of een daaropvolgende procedure omtrent gezag
en/of contact of omgang, beschuldigt van seksueel misbruik van kinderen (BSKM).
Familierechters staan hierdoor voor een dilemma. Het niet serieus nemen van een
beschuldiging kan een kind blootstellen aan meer misbruik, terwijl een onterechte
beschuldiging serieus nemen kan leiden tot een intensief onderzoek. Wij hebben in
twee vorige studies aangetoond dat dit lastige zaken zijn, waarin civiele rechters
geconfronteerd worden met het maken van keuzes over in welke mate zij in hun
beslissingen omtrent de betrokken kinderen met de BSKM rekening moeten
houden. Onduidelijk is echter nog welke afwegingen voorafgaan aan de beslissing
en wat de beweegredenen zijn van de rechters.
Doel In deze presentatie zullen wij nader ingaan op de overwegingen van rechters
in zaken waarin een BSKM wordt geuit.
Methode Er zijn 13 familierechters en 11 advocaten geïnterviewd. Daarnaast is een
focusgroep georganiseerd. De deelnemers aan de focusgroep bestonden uit één
familierechter,
twee
advocaten,
een
gedragsdeskundige
en
een
zittingsvertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming, en een
rechtspsycholoog werkzaam bij de Landelijke Expertisedienst Bijzondere
Zedenzaken.
Resultaten Het onderzoek laat zien dat de problematiek rondom de beslissingen
van familierechters onderkend wordt. Daarnaast is het opvallend dat vooral de
hoogopgeleide ouders de moeilijkste zaken zijn voor rechters. Ook wordt
onderkend dat regelmatig niet duidelijk is of het misbruik heeft plaatsgevonden, en
dat er aan de beslissingen risico’s zijn verbonden.
Conclusie Familierechters moeten onder moeilijke omstandigheden belangrijke
beslissingen nemen, en een beschuldiging van seksueel kindermisbruik is vaak
slechts één van de factoren die de (echt)scheiding en haar gevolgen complex
maakt. Het blijft bijna altijd onduidelijk of het misbruik heeft plaatsgevonden.
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Afkomst en straftoemeting: Onderscheid tussen migrantengeneraties en
het belang van voorlopige hechtenis
Hilde Wermink, Sigrid van Wingerden
Achtergrond Etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd in de
gevangenispopulatie. Deze oververtegenwoordiging zou verklaard kunnen worden
door de mogelijk grotere betrokkenheid van bepaalde allochtone groepen in de
criminaliteit, maar het zou ook kunnen dat zij door selectieprocessen in de
strafrechtsketen worden benadeeld.
Doel Het doel van deze studie is om inzicht te geven in etnisch gerelateerde
verschillen in de straftoemeting door onderscheid te maken tussen
eerstegeneratieallochtonen, tweedegeneratieallochtonen en autochtonen.
Daarnaast wordt onderzocht of etnisch gerelateerde verschillen al optreden in de
fase van voorlopige hechtenis, en in hoeverre die verschillen doorwerken in
straftoemetingsbeslissingen.
Methode We maken gebruik van het RISc-bestand, dat is samengesteld uit
gegevens over verdachten die door de reclasseringsorganisaties (3RO) in de
periode 2005-2007 met het risicotaxatie-instrument RISc zijn geïnventariseerd,
aangevuld met gegevens uit OM-data over rechterlijke beslissingen. Door middel
van regressieanalyses wordt aan de hand van verschillende modellen
gedemonstreerd in hoeverre er sprake is van etnisch gerelateerde verschillen in
voorlopige hechtenis en straftoemetingsbeslissingen. Hierbij wordt gecontroleerd
voor de invloed van delicts-, proces-, en daderkenmerken.
Resultaten en Conclusie Resultaten laten zien dat er sprake is van eerstegeneratie
en tweedegeneratie etnisch gerelateerde verschillen in zowel voorlopige hechtenis
als straftoemetingsbeslissingen. Tevens benadrukken de resultaten het belang van
voorlopige hechtenis als voorspeller voor etnisch gerelateerde verschillen in
straftoemetingsbeslissingen. Implicaties van deze bevindingen zullen worden
besproken.
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SESSIE SLACHTOFFERSCHAP
donderdag 16.00-17.30, zaal B016
Voorzitter: Maite Verhoeven
Lotgenotencontact onder slachtoffers en nabestaanden
Pien van de Ven
Achtergrond Onderhavig promotietraject is onderdeel van de Academische
Werkplaats: een samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland (SHN) en
INTERVICT waarin de kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk centraal staat.
Systematisch wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en onderliggende
mechanismen van lotgenotengroepen en -contact ontbreekt tot op heden. Dit
traject behelst een diepgaand onderzoek naar de ervaringen van lotgenoten met
verschillende vormen van lotgenotencontact.
Doel Deze literatuurstudie beoogt de effectiviteit, in brede zin, van
lotgenotencontact onder slachtoffers en nabestaanden van misdrijven,
calamiteiten en rampen te beoordelen. Door inzicht te verkrijgen in de
verschillende functies die lotgenotencontact vervult, levert deze studie enerzijds
een bijdrage aan het kennisgebrek over lotgenotencontact en anderzijds levert het
input voor zowel verder (empirisch) onderzoek als voor de praktische ontwikkeling
van lotgenotencontact.
Methode De literatuurstudie is gedaan aan de hand van een Qualitative Evidence
Synthesis (QES). Door verschillende (combinaties van) zoektermen en in- en
exclusiecriteria zijn 10 databases doorzocht op kwalitatieve studies naar de
effectiviteit van lotgenotencontact. Artikelen zijn thematisch gecodeerd waarna
analytische thema’s zijn opgesteld om de effectiviteit (visueel) in kaart te brengen.
Resultaten en Conclusie Ruim 100 artikelen zijn geselecteerd voor de QES. Uit de
synthese blijkt dat kwalitatieve studies naar de effectiviteit van lotgenotencontact
onder slachtoffers weinig worden uitgevoerd. In de medische wereld
(ziektebeelden en mentale gezondheid) wordt er echter meer onderzoek gedaan
en resultaten zijn positief. Wel lijkt de effectiviteit afhankelijk te zijn van de
groepssamenstelling, (bege)leiding en autonomie van de deelnemers. (Kwalitatief)
Empirisch onderzoek is noodzakelijk voor de ontwikkeling van lotgenotengroepen
en -contact onder slachtoffers en nabestaanden.
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Gedachtenlezen: de magistratuur over emotionele slachtoffers
Alice Bosma
Achtergrond Bij de vormgeving van slachtofferrechten wordt rekening gehouden
met de noodzaak secundaire victimisatie te voorkomen. Recent is in Nederland de
reikwijdte van het spreekrecht uitgebreid. Slachtoffers zijn niet meer beperkt tot
het spreken over de gevolgen van slachtofferschap. Van verschillende kanten is
echter de vrees geuit dat de (mogelijke) emotionaliteit van het slachtoffer in het
onbeperkt spreekrecht kan leiden tot ongewenste situaties, waaronder negatieve
reacties op deze emoties.
Uit onderzoek in Amerikaanse context (Schuster & Propen, 2010) blijkt dat rechters
bepaalde emoties wel (bijvoorbeeld verdriet), en andere emoties niet (bijvoorbeeld
boosheid) gewenst vinden in de rechtszaal.
Doel Over de wijze waarop de Nederlandse magistratuur (rechters, officieren van
justitie) omgaat met emoties van slachtoffers bestaat wel een normatief kader
(correcte bejegening, onpartijdigheid), maar geen empirisch onderzoek. Dit
onderzoek gaat hier nader op in.
Methode Nederlandse rechters (N=23, wordt uitgebreid) en officieren van justitie
(N=8, wordt uitgevoerd in april/mei 2017) bekeken een film over een emotionele
slachtofferverklaring (boos of verdrietig slachtoffer). In pauzes tijdens die film
uitten zij gedachten (Articulated Thought in Simulated Situations Paradigma;
Davison et al, 1995). Deze gedachten zijn achteraf geanalyseerd om een beeld te
vormen over de houding ten opzichte van emotionele slachtoffers te bepalen.
Resultaten en Conclusie De eerste resultaten laten zien dat in vergelijking tot
eerder genoemd Amerikaans onderzoek rechters in Nederland meer open lijken te
staan voor het geven van ruimte aan verschillende emoties, ook wanneer zij zelf
aarzeling voelen bij het type emotie, of wanneer zij niet op die emotie kunnen
reageren vanuit hun rol als rechter zoals ze als mens zouden reageren.

Verschillen in agressie-ervaringen van ambulance-, brandweer en
politiemedewerkers
Lisa van Reemst, Joran Jongerling
Achtergrond Er is veel media en beleidsaandacht voor geweld tegen medewerkers
in publieke functies. Deze medewerkers zouden frequent slachtoffer zijn van
ernstige agressie van burgers. Hierbij lijkt er weinig onderscheid gemaakt te
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worden in de ervaringen van ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers. Dit
zien we ook terug in sommige onderzoeken. In hoeverre is dat terecht?
Doel Het doel van deze studie is om na te gaan in hoeverre agressie-ervaringen
verschillen tussen ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers.
Methode Als deel van promotieonderzoek naar agressie-ervaringen op het werk,
zijn
vragenlijsten
afgenomen
onder
ambulance-,
brandweeren
politiemedewerkers. Met de agressieschaal van Dupré et al. (2014) is gemeten hoe
vaak medewerkers verschillende vormen van agressie meemaakten in de laatste
zes maanden en hoe erg zij deze vormen vonden. De data zijn geanalyseerd
middels factoranalyses in softwareprogramma MPlus.
Resultaten De resultaten geven aan dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de
gemeten ervaren agressie van medewerkers. Politiemedewerkers maken duidelijk
het meest agressie mee, terwijl brandweermedewerkers het minste agressie
meemaken van deze drie beroepsgroepen. Ook zijn er verschillen in de vormen van
agressie die ze ervaren. Het blijkt niet mogelijk om één model te construeren van
agressie tegen medewerkers van de drie beroepsgroepen gezamenlijk.
Conclusie De resultaten geven weer dat het concept slachtofferschap een
verschillende betekenis heeft bij de drie beroepsgroepen in deze studie en dat
bovendien de frequentie van agressie-ervaringen verschillend is. Er wordt
geadviseerd bij het onderzoeken van en beleid maken tegen agressie tegen
medewerkers met een publieke taak rekening te houden met verschillen tussen
beroepsgroepen.

Uitbuiting van sekswerkers in Nederland: Mensenhandelbeleid en de
dagelijkse realiteit van sekswerkers
Maite Verhoeven
Achtergrond en Doel Hoewel prostitutie in Nederland legaal is, is het dwingen,
misleiden, manipuleren of uitbuiten van sekswerkers een misdrijf. Dit heet
mensenhandel. In deze presentatie wordt bekeken in hoeverre de aanpak van deze
mensenhandel aansluit bij de aard van het probleem. Er wordt ingegaan op de
relaties die bestaan tussen verdachten en slachtoffers van mensenhandel; de
opsporing van mensenhandel door de politie; en naar wat beleidsmaatregelen om
mensenhandel te bestrijden betekenen voor sekswerkers. Daarnaast wordt
ingegaan op bruikbare theoretische concepten om de uitbuiting van sekswerkers te
kunnen duiden. Het gaat dan om ‘agency’, ‘belonging’ en ‘reciprociteit’.
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Methode Analyse van opsporingsdossiers van mensenhandelzaken en interviews
met sekswerkers, politie en hulpverlening.
Resultaten en Conclusie De presentatie gaat in op de rol van pooiers, bodyguards
en chauffeurs op de Amsterdamse Wallen. Daarnaast wordt besproken hoe
mensenhandel kan ontstaan binnen intieme relaties en wat de overeenkomsten
zijn met situaties van huiselijk geweld. Tevens wordt het perspectief van
sekswerkers belicht op hun werk, op uitbuiting en op de aanpak van mensenhandel
door de overheid. Het perspectief van sekswerkers is van belang voor een beter
begrip van uitbuiting en voor een effectiever anti-mensenhandel beleid.
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SESSIE DETENTIE II
donderdag 16.00-17.30, zaal B030
Voorzitter: Esther van Ginneken
Zelfredzaamheid in detentie: Het burgerschapsideaal als beperking van
autonomie
Esther van Ginneken
Achtergrond De participatiesamenleving verlangt van burgers dat zij actief
bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als zorg, integratie
en veiligheid. Een vergelijkbare responsabiliseringstrend is zichtbaar in
gevangenissen, waar met name de zelfredzaamheid van gedetineerden wordt
gestimuleerd. Dienst Justitiële Inrichtingen veronderstelt dat zelfredzaamheid - en
in het verlengde daarvan, autonomie - bijdraagt aan een positief leefklimaat.
Doel In deze presentatie wordt ter discussie gesteld in hoeverre het stimuleren van
zelfredzaamheid de autonomie van gedetineerden vergroot, gezien de beperkingen
in het zelfredzaam vermogen van gedetineerden en de beperkende voorwaarden
die aan zelfredzaamheid gesteld worden.
Methode Deze kritiek wordt nader toegelicht aan de hand van bestaande literatuur
en een bespreking van het systeem van promoveren en degraderen, dat in 2014 is
geïntroduceerd in Nederlandse penitentiaire inrichtingen. Binnen dit systeem lopen
‘harde’ en ‘zachte’ gedragsnormen door elkaar. De zachte gedragsnormen hebben
betrekking op het vervullen van een burgerschapsideaal dat uitstijgt boven
gehoorzaamheid aan de wet.
Resultaten en Conclusie Doordat er strenge normatieve verwachtingen zijn
verbonden aan zelfredzaamheid, wordt de autonomie van gedetineerden juist
beperkt. In deze presentatie wordt de mogelijkheid van een verschuiving van het
burgerschapsideaal naar een autonomie-ideaal besproken, waarbij de
gemeenschap van gedetineerden een grotere verantwoordelijkheid krijgt voor het
stellen en handhaven van zachte gedragsnormen.

Repressie in de residentiële jeugdhulp: een kwalitatieve studie naar de
beleving van jongeren
Menno Ezinga, Sophie de Valk
Achtergrond Justitiële jeugdinstellingen hebben als doel om jongeren voor te
bereiden op een veilige terugkeer in de maatschappij en zo de recidivecijfers te
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verminderen. Dit komt echter onder druk te staan door repressie, waarbij
medewerkers meer vanuit controle en macht werken dan vanuit contact en
samenwerking. Repressie komt door verschillende processen tot stand die te
maken kunnen hebben met wat er gebeurt tussen jongeren en individuele
medewerkers, het team functioneren en/of het beleid van een organisatie.
Doel Doel van dit onderzoek was om er achter te komen hoe jongeren repressie
ervaren, zodat het makkelijker te herkennen en te verminderen is.
Methode Een kwalitatief onderzoek is uitgevoerd door 32 interviews met jongeren
uit JJI’s en andere residentiële voorzieningen te analyseren aan de hand van een
scoping review naar repressie.
Resultaten Uit de interviews bleek dat jongeren repressie ervaren wanneer ze het
gevoel hebben dat medewerkers hun macht misbruiken, wanneer ze onnodig
beperkt worden in hun autonomie, wanneer ze geen zingeving ervaren of wanneer
ze het gevoel hebben dat medewerkers ze niet als mensen, maar alleen als
criminelen behandelen. Daarnaast bleek dat jongeren soms een deel van de
repressie die ze ervaren ‘rationaliseren’ of er aan gewend raken, zoals het gebruik
van dwangmaatregelen als disciplinaire straffen. De interviews lieten zien dat
jongeren hierdoor gedemotiveerd raken of zich gaan verzetten tegen het systeem.
Conclusie De repressie die jongeren ervaren kan een positieve ontwikkeling in de
weg staan en juist contraproductief werken. Implicaties voor de praktijk worden
besproken.

De gevangenis als werkplek - 30 jaar later
Max Kommer
Achtergrond In en rond het Nederlandse gevangeniswezen is in de afgelopen 30
jaar veel veranderd maar, zeker als je kijkt naar de werksituatie van het personeel
en hun beleving daarvan, ook verrassend veel hetzelfde gebleven.
Doel In mijn presentatie laat ik zien hoe het werk, de werksituatie en de
professionaliteit van het executieve personeel in de penitentiaire inrichtingen zich
ontwikkeld heeft.
Methode In 1985/86 verzamelde ik o.a. via participerende observatie en interviews
met medewerkers van drie huizen van bewaring de gegevens voor het onderzoek
waarover ik publiceerde in “De gevangenis als werkplek” (1991). In 2016
interviewde ik in drie andere penitentiaire inrichtingen opnieuw een flink aantal
executieve medewerkers. Hoewel de vraagstelling bij het tweede onderzoek een
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andere was, stelde het verzamelde materiaal me in staat om een vergelijking te
maken en de ontwikkelingen te schetsen.
Resultaten De opvallendste resultaten zijn dat het (overall) vakmanschap van het
personeel in die dertig jaar is toegenomen, en mede daardoor ook de kwaliteit van
de detentie en de mate waarop gedetineerden worden voorbereid op hun
terugkeer in de samenleving. Tegelijkertijd valt er nog een wereld te winnen door
te investeren in het opheffen van een aantal tekortkomingen in dat vakmanschap
die door de jaren heen zijn blijven bestaan.
Conclusie De in de V&J-begroting voor 2017 aangekondigde investering in het
personeel zullen eraan bijdragen dat de in de beleidsnota “Taak en toekomst van
het Nederlandse gevangeniswezen” uit 1982 gestelde doelen uiteindelijk toch nog
grotendeels kunnen worden gerealiseerd.
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SESSIE RUIMTELIJKE EN TEMPORELE CRIMINALITEITSPATRONEN
donderdag 16.00-17.30, zaal B032
Voorzitter: Marre Lammers
De onderzoekers uit deze themasessie bestuderen criminaliteit vanuit een
ruimtelijk en temporeel perspectief: waar vindt het plaats en wanneer vindt het
plaats? Het onderzoek richt zich op ruimtelijke en temporele variaties in
criminaliteit, en verklaart ze in functie van hoe potentiële daders, potentiële
slachtoffers, omstanders en rechtshandhavers tijdens dagelijkse en wekelijkse
tijdscycli gebruikmaken van de locaties en gebieden in hun ruimtelijke omgeving.

Ruimtelijke verdeling van criminaliteit in Amsterdam onder de loep:
Effecten van residentiële populatie, verblijfspopulatie en voorzieningen
Wim Bernasco, Eric Koomen, Chris Jacobs-Crissioni
Achtergrond Er wordt reeds lang gepleit voor het beter meten van risicopopulaties
voor criminaliteit, door bijvoorbeeld de mate van criminaliteit niet te relateren een
residentiële populaties maar aan verblijfspopulaties. Het wordt steeds beter
mogelijk om op gedetailleerde ruimtelijke schaal de omvang van verblijfspopulaties
te schatten. Vooral signalen van mobiele telefoons lijken daartoe geschikt.
Doel Doel van het onderzoek is om de relatieve effecten te schatten van
residentiële populaties, verblijfspopulaties en aanwezigheid van voorzieningen op
criminaliteit in Amsterdam, en om na te gaan of die relaties verschillen naar typen
criminaliteit, waaronder vermogensmisdrijven, overvallen, vandalisme,
drugscriminaliteit en geweldsmisdrijven.
Methode Door de politie geregistreerde criminaliteit (per jaar en maand, per 6positie postcode en per type misdrijf) werd gecombineerd met locatiegegevens van
mobiele telefoons (per jaar en maand) van een telecomprovider. Misdrijven
werden toegekend aan een door de telecomprovider geconstrueerde topologie
met eenheden van gemiddeld 0.5 km2. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden
werden spatial error en spatial lag modellen geschat, waarbij maandelijke aantallen
misdrijven gemodelleerd worden als functie van voorzieningen, residentiële
populatie en ambiënte populatie.
Resultaten De resultaten wijzen er op dat de verblijfspopulatie zoals gemeten via
signalen van mobiele telefoons een beperkte meerwaarde heeft voor de analyse
van criminaliteit. De aanwezigheid van voorzieningen lijkt wel belangrijk.
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Conclusie Veel van de geanayseerde misdrijven vinden plaats in de pubieke ruimte.
Telefoonsignalen maken geen onderscheid tussen mensen die zich binnen
(bijvoorbeeld thuis of op kantoor) of buiten (in de publieke ruimte) bevinden. De
omvang van deze laatste groep wordt blijkbaar beter geschat via de aanwezigheid
van voorzieningen dan via telefoonsignalen.

Ruimtelijk-temporele patronen van woninginbraak in Antwerpen, 20052014: In hoeverre is woninginbraak geconcentreerd in bepaalde
straatsegmenten, en hoe stabiel is deze concentratie over de tijd?
Wouter Steenbeek, Christophe Vandeviver
Achtergrond Met de beschikbaarheid van nauwkeurig gegeocodeerde
criminaliteitsdata, blijken geregistreerde criminaliteit zich sterk te concentreren in
de ruimte. Criminaliteit is niet slechts oververtegenwoordigd in enkele buurten,
maar binnen buurten blijken straatsegmenten een belangrijke ruimtelijke eenheid.
Doel Onderzoeken van de ruimtelijke concentratie, en de temporele stabiliteit van
die concentratie, van woninginbraak in Antwerpen. Dit in de context van een
substantiële daling van het totaal aantal woninginbraak in de stad in de periode
2005-2014.
Methode 46.684 woninginbraken in de periode 2005-2014 zijn gegeocodeerd naar
de 26.875 straat segmenten van Antwerpen. Longitudinale trends in de ruimtelijke
concentraties van inbraak worden vastgesteld met gegeneraliseerde Gini
coëfficiënten; Getis-Ord statistiek hot spots; en een niet-parametrische ruimtelijke
punt patroontest (SPPT) die door deze auteurs wordt uitgewerkt naar een
longitudinale context.
Resultaten Woninginbraak is sterk geconcentreerd in een relatief klein aantal
straatsegmenten (en dat blijkt in elk jaar zo te zijn). Tussen 2005 en 2014 zien 87%
van de straatsegmenten een (netto) afname in woninginbraak, en woniningbraak
neemt toe in slechts 2% van de segmenten. Er is geen duidelijk ruimtelijk patroon
te herkennen in deze toe- en afnames.
Conclusie Terwijl woninginbraak in Antwerpen met bijna 15% daalde gedurende
2005-2014, is deze daling niet te herleiden naar specifieke plekken in de stad. Ook
is het niet zo dat op bepaalde plekken een veel sterkere daling plaatsvond dan op
andere plekken. Het valt wel op dat het centrum van de stad nogal wat
schommelingen doormaakt, hoewel woninginbraak ook daar na 10 jaar netto is
gedaald.
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De invloed van samenplegen op de keuze voor een delictlocatie
Marre Lammers
Achtergrond Veel eerder onderzoek heeft de crime pattern theory bevestigd: de
awareness space van een dader is belangrijk bij de keuze voor een delictlocatie.
Daders plegen vaak delicten in hun huidige en vorige woonbuurten, in buurten
waar ze eerder delicten gepleegd hebben en in buurten waar familieleden wonen.
Vrijwel alle eerdere onderzoeken gingen echter uit van daders die delicten alleen
plegen, terwijl veel delicten worden gepleegd door meer dan één dader.
Doel In deze studie is onderzocht hoe samenplegen (meerdere daders plegen
samen één delict) de keuze voor een delictlocatie beïnvloed. Meer specifiek is
onderzocht in welke mate awareness spaces van samenplegers overlappen en of
samengepleegde delicten vooral in die overlap van awareness spaces gepleegd
worden.
Methode 5.259 daders die delicten pleegden in groepen van twee of drie personen
zijn onderzocht. Zij pleegden tussen 2006 en 2009 9.497 samengepleegde delicten
in de regio Den Haag. Gegevens over de delicten is gekoppeld aan de woon- en
delictgeschiedenis van de daders en aan informatie over de 142 postcodegebieden
in de regio Den Haag. Discrete ruimtelijke keuze modellen zijn gebruikt om te
analyseren waar samenplegers een delictlocatie kiezen.
Resultaten en Conclusie Awareness spaces van samenplegers overlappen slechts
gedeeltelijk, maar de buurten in die overlap hebben wel een grotere kans om
doelwit te worden van een samengepleegd delict dan buurten die in de awareness
space van één van de daders zitten en dan buurten die bij geen van de daders in de
awareness space zitten.

De juiste tijd voor criminaliteit? Temporele aspecten in de delictlocatie
keuze van veelplegers
Sabine van Sleeuwen, Stijn Ruiter, Barbara Menting
Achtergrond Een gangbare theorie in de geografische criminologie, crime pattern
theory, stelt dat daders delicten plegen op plekken waar ze bekend mee zijn. Tot op
heden is bij de bestudering van ruimtelijke doelwitkeuzes van daders de timing van
deze keuzes veelal onderbelicht gebleven. Er kan echter worden beargumenteerd
dat de kennis die daders opdoen over hun ruimtelijke omgeving niet gelijk is over
de dag of week, maar tijd-specifiek is.
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Doel In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de delictlocatie keuzes van
veelplegers afhangen van verschillen in tijd van de dag en deel van de week tussen
huidige en vorige delicten.
De veronderstelling van tijd-specifieke awareness spaces leidt tot de hypothese dat
daders een grotere kans hebben om delicten te plegen op plekken waar ze eerder
hebben toegeslagen op soortgelijke momenten van de dag en delen van de week.
Methode Gegevens over 12.639 delicten gepleegd door 3.666 veelplegers in de
regio Den Haag (2006-2009) zijn geanalyseerd met behulp van discrete ruimtelijke
keuze modellen. Deze informatie is verder aangevuld met de woon- en
delictgeschiedenis van daders en sociaaleconomische kenmerken van de 142
postcoderegio’s uit het studiegebied.
Resultaten en Conclusie Daders hebben een grotere kans om een delict te plegen
op plekken waar ze eerder hebben toegeslagen op soortgelijke momenten van de
dag en delen van de week, dan op plekken waar ze op andere tijden en dagen
eerdere delicten pleegden. Voor een beter begrip van het criminele keuzegedrag
van veelplegers is er dus niet alleen een plaats, maar ook een tijd voor criminaliteit.
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SESSIE DIGITALE RECHTSHANDHAVING IN DE PRAKTIJK
donderdag 16.00-17.30, zaal B025
Voorzitter: Joyce Kerstens
Het competent opsporen van cybercrime
Thijs van Valkengoed
Achtergrond Bij de politie is sprake van een kennistekort op het gebied van
cybercrimebestrijding. Vooralsnog is niet in kaart gebracht wat het kennistekort
precies is en waar het zich met name voordoet binnen de politieorganisatie. Zonder
een dergelijk beeld van het kennistekort kan het niet adequaat worden bestreden.
Het lectoraat cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie voert daarom
landelijk onderzoek uit om het kennistekort te preciseren. Ter voorbereiding
daarop is binnen Politie-eenheid Amsterdam vooronderzoek verricht onder tactisch
rechercheurs. De resultaten van dat vooronderzoek worden gepresenteerd.
Doel Allereerst is inzicht verschaft in de competenties waarover tactisch
rechercheurs moeten beschikken om effectief uitvoering te geven aan
cybercrimeopsporing. Vervolgens is getoetst in hoeverre tactisch rechercheurs van
de Politie-eenheid Amsterdam over die competenties beschikken. Het onderzoek
draagt daarmee bij aan het bevorderen van cybercrimebestrijding.
Methode Met behulp van literatuuronderzoek en interviews met tactische
rechercheurs zijn de competenties in kaart gebracht waarover tactisch
rechercheurs moeten beschikken op het gebied van cybercrimebestrijding. Om te
meten in hoeverre tactisch rechercheurs van Politie-eenheid Amsterdam over die
competenties beschikken is vervolgens een vragenlijst afgenomen (n=197).
Resultaten en Conclusie Tactisch rechercheurs beschikken in ontoereikende mate
over de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor cybercrimeopsporing.
Opvallend is dat vaardigheden voor cybercrimeopsporing in essentie amper
verschillen van opsporingsvaardigheden die nodig zijn voor andersoortige zaken.
Toch zijn rechercheurs handelingsverlegen als het gaat om cybercrime. De
resultaten suggereren dat het gebrek aan kennis daar debet aan is. Nagenoeg
tweederde zou een onvoldoende halen op een kennistoets over cybercrime.
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De burgemeester in cyberspace: Bestuurlijke ordehandhaving in een
digitale wereld
Sanne Boes
Achtergrond Digitalisering zorgt op allerlei fronten voor nieuwe
veiligheidsvraagstukken. Ook burgemeesters hebben in het kader van openbare
ordehandhaving te maken met effecten van digitalisering, maar dit is nog
onontgonnen terrein.
Doel Doel van dit socio-juridische onderzoek is inzicht bieden in de mate waarin in
cyberspace sprake is of kan zijn van openbare ordehandhaving door de
burgemeester. Centrale vraag is in hoeverre het bestuurlijk instrumentarium van
de burgemeester volstaat om in cyberspace maatregelen te nemen tegen online
activiteiten die de openbare orde bedreigen.
Methode In de juridische (literatuur)verkenning onderzoeken we of in cyberspace
sprake is van een openbare orde die van overheidswege moet worden
gehandhaafd, in hoeverre een burgemeester daartoe bevoegd en het huidig
instrumentarium daarvoor toereikend is. Daarnaast worden interviews afgenomen
om de mate waarin burgemeesters momenteel in cyberspace optreden, de
knelpunten die ze daarbij ervaren en hun opvattingen over bestuurlijke
ordehandhaving in een digitale wereld inzichtelijk te maken. Aan respondenten
worden tevens fictieve scenario’s voorgelegd om inzicht te krijgen in de afwegingen
van burgemeesters om al dan niet op te treden in cyberspace. Ten slotte
discussiëren we in focusgroepen met stakeholders over de implicaties van de
onderzoeksresultaten.
Discussie In dit stadium kunnen wij geen resultaten presenteren. Wij presenteren
onze onderzoekshypothesen, waarbij we verwachte mogelijkheden en knelpunten
van de toepassing van openbare ordebevoegdheden in cyberspace behandelen. We
gaan graag over de houdbaarheid daarvan met vakgenoten in discussie, alsook over
de implicaties van mogelijke onderzoeksuitkomsten.

Teenage Crime Fighters
Joyce Kerstens
Achtergrond Het kennis- en capaciteitstekort bij de bestrijding van cybercrime
vormde voor de politie aanleiding om begin 2017 een pilot te starten waarbij
‘Teenage Crime Fighters’ worden ingezet om te helpen bij digitale opsporing. In een
online experimenteeromgeving adviseren jongeren de politie bijvoorbeeld over
online trends of helpen zij de politie om via een internetsearch gestolen
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voorwerpen te traceren. Vertrekpunt is dat de politie de opdrachten aanlevert,
gebaseerd op casuïstiek.
Doel De politie wil inzicht krijgen in de werking en waarde van het betrekken van
jongeren bij politiewerk. Het project wordt daarom van dichtbij gevolgd om zo veel
mogelijk te kunnen leren: wat werkt en wat werkt niet?
Methode Via scholen in het VO en MBO zijn 40 digitaal vaardige jongeren
geworven en geselecteerd. Deze jongeren vormen op vrijwillige basis een online
community van ‘Teenage Crime Fighters’. De politie levert concrete opdrachten
aan, de jongeren gaan daar vervolgens mee aan de slag en hun resultaten worden
teruggekoppeld aan de politie. Aan de hand van diverse criteria wordt de pilot
geëvalueerd en worden de opbrengsten, succesfactoren en lessons learned in kaart
gebracht.
Resultaten en Conclusie Politiemensen zijn positief over het betrekken van
jongeren. Jongeren adviseren de politie over hun online bezigheden en de laatste
internettrends. De extra oren en ogen van jongeren worden benut om bijvoorbeeld
ongeregeldheden bij voetbalwedstrijden te signaleren. Daarnaast assisteren
jongeren de politie bij opsporingsonderzoek. Dat heeft gedurende de pilot diverse
keren een nieuw licht op de zaak geworpen.
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ROUNDTABLE DE UITZETTING VAN CRIMINELE VREEMDELINGEN IN DE
PRAKTIJK
donderdag 16.00-17.30, zaal A014
Voorzitter
Joris van Wijk (Universiteit Leiden)
Mieke Kox (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Deelnemers
Miranda Boone (Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen)
Karin Borsboom (Dienst Terugkeer en Vertrek)
Maykel Bouma (Dienst Migratie van Ministerie van Veiligheid en
Justitie)
Roeland Driessen (Reclassering Nederland)
Amber Gemmeke (Immigratie en Naturalisatiedienst)
Laurens Huizinga (Penitentiaire Inrichting Ter Apel)
De afgelopen jaren is er in Nederland wetgeving doorgevoerd waardoor de
verblijfstatus van criminele vreemdelingen sneller kan worden ontnomen.
Tegelijkertijd zijn er vanuit de overheid verschillende strategieën ontwikkeld om
onrechtmatig verblijvende criminele vreemdelingen (sneller) uit te zetten.
Illustratief in dit verband is de in het leven geroepen Strafonderbreking voor
vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf (SOB) waardoor veroordeelde
vreemdelingen een significante strafkorting kunnen krijgen als zij volledig
meewerken aan hun vertrek en daadwerkelijk vertrekken. Tijdens deze roundtable
zal met beleidsmakers, -uitvoerders en wetenschappers worden gesproken over de
effecten en consequenties van bovenstaande ontwikkelingen. Daarbij wordt onder
meer ingegaan op de volgende vragen: Wat zijn de grootste uitdagingen bij de
ontwikkeling en uitvoering van dit beleid? Wat zijn de resultaten? Dragen deze
recente ontwikkelingen bij aan het veiliger maken van Nederland? Hoe verhouden
het vreemdelingenbeleid en het veiligheidsbeleid zich tot elkaar? Wat gebeurt er
met criminele vreemdelingen die niet kunnen worden uitgezet? Spelen er
maatschappelijke en/of ethische dilemma’s in dit verband?

- 95 -

ROUNDTABLE HISTORISCHE CRIMINOLOGIE: EEN VOORUITBLIK
donderdag 16.00-17.30, zaal A008
Voorzitter
Catrien Bijleveld (NSCR / Vrije Universiteit Amsterdam)
Deelnemers
Manon van der Heijden (Universiteit Leiden)
Margo de Koster (Vrije Universiteit Amsterdam)
Pieter Leloup (Vrije Universiteit Brussel)
Xavier Rousseaux (Université catholique de Louvain)
Anna Tijsseling (Universiteit Utrecht)
Joost Vijselaar (Universiteit Utrecht)
Historische criminologie lijkt in Nederland – na jaren van neergang – weer omhoog
te klimmen. Een themanummer historische criminologie liet zien dat er van allerlei
onderzoek gebeurt, van groot tot klein, en van de vroegmoderne tijd tot het
recentere verleden, verspreid over historische en criminologische vakgroepen.
Tegelijkertijd zijn er zorgen over de stand van de Nederlandse (vooral recente)
archieven. In deze roundtable willen we lopend en gepland onderzoek op dit
gebied inventariseren, alsmede een aantal plannen op het gebied van de
geschiedschrijving van de strafrechtspleging. Het doel van deze bijeenkomst is om
allen die actief zijn op of geinteresseerd in dit terrein samen te brengen en de basis
te leggen voor regelmatige overleggen en gezamenlijke initiatieven, en mogelijk
nieuwe onderzoeken.
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SESSIE CULTURELE CRIMINOLOGIE
vrijdag 9.30-11.00, zaal B025
Voorzitter Robby Roks
De (symbolische) kracht van het ‘Gang’-label bij de aanpak van ‘Outlaw
Motorcycle Gangs’ in Nederland
Teun van Ruitenburg, Robby Roks
Achtergrond Sinds 2012 vormt de groei van ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ (OMCG’s)
in Nederland aanleiding voor een landelijke integrale aanpak. Binnen deze aanpak
werken verschillende overheidsinstanties samen om OMCG’s aan te kunnen
pakken.
Doel Dit paper problematiseert het gebruik van het ‘gang’-label in het kader van de
aanpak van ‘outlaw motorcycle gangs’ in Nederland.
Methode De bevindingen van dit paper komen voort uit een promotieonderzoek
naar de aanpak van ‘outlaw motorcycle gangs’ in Nederland. Voor dit onderzoek
zijn verschillende partners (b.v. Politie, RIEC, OM, gemeenten) binnen de aanpak
van OMCG’s geïnterviewd. Daarnaast zijn zowel interne als openbare beleidstukken
geanalyseerd.
Resultaten en Conclusie Ondanks de betrokkenheid van leden van OMCG’s bij
uiteenlopende vormen van criminaliteit, blijft het onduidelijk of alle motorclubs die
als zodanig zijn gelabeld ook met recht als ‘gang’ gezien kunnen worden. Binnen de
wetenschap en overheidsinstanties bestaat bijvoorbeeld onduidelijkheid over de
precieze rol van de organisatie bij het plegen van (georganiseerde) criminaliteit.
Waar de overheid poogt de aantrekkingskracht van OMCG’s in te dammen, stelt
het artikel dat het gebruik van het ‘gang’-label deze aantrekkingskracht mogelijk
juist in de hand heeft gewerkt. Bovendien brengt het ‘gang’-label bepaalde beelden
met zich mee die van invloed zijn op de manier waarop overheidsinstanties het
probleem proberen aan te pakken. Het paper stelt tot slot dat zowel de
wetenschap als de overheid terughoudend met het ‘gang’-label om zouden moeten
springen.
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“Ik mag doen wat ik moet doen”. Veroordeelde fraudeurs over verzwakte
sociale banden, morele overwegingen en hun betrokkenheid bij
wittenboordencriminaliteit
Joost van Onna
Achtergrond Veel mensen vertellen wel eens een leugen of begaan een kleine
(administratieve) overtreding maar weinigen plegen beleggingsfraude, ontduiken
belastingen of handelen met voorkennis. We weten nog weinig over hoe het proces
tot het plegen van een grootschalige fraude in de ervaring van betrokkenen
verloopt en hoe persoonlijke omstandigheden en morele afwegingen een rol
spelen.
Doel en Methode Om inzicht in bovenstaande vragen te krijgen zijn 26
onherroepelijk veroordeelde fraudeurs geïnterviewd over hun fraudedelict en de
ontwikkeling in hun leven hieraan voorafgaand.
Resultaten De resultaten laten zien dat bij een klein deel van de geïnterviewden
een crisis of levenslooptransitie sociale banden verzwakte en aanleiding vormde
om van hun normale morele denkbeelden af te wijken en het fraudedelict te
plegen. De meerderheid maakt een ander proces door. Bij hen zijn sociale banden
vaak al eerder in het leven verzwakt of zij hebben morele denkbeelden die fraude
niet op voorhand uitsluiten, toestaan of zelfs aanmoedigen. Deze factoren, of een
combinatie van beiden, lijken het proces dat uiteindelijk leidde tot het plegen van
het delict in sterke mate te hebben beïnvloed.
Conclusie De studie laat zien dat betrokkenheid bij wittenboordencriminaliteit vaak
een lang lopend proces is dat mede wordt ingegeven door ontwikkelingen in
eerdere levensfases. Implicaties voor de studie van moraliteit in
wittenboordencriminologie en voor de handhavingspraktijk worden bediscussieerd.

Van breakers tot bikers: de evolutie van een Nederlandse 'gang'
Robby Roks
Achtergrond Begin jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond in Den Haag een
breakdancecollectief onder de naam Call Us Cool. Anno 2017 heeft de kern van
deze groep een centrale positie verworven in een nieuw opgerichte ‘outlaw
motorcycle gang’ (OMCG), na eerder meer dan 25 jaar actief te zijn geweest als de
Haagse Crips.
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Doel In deze presentatie wordt de historie van deze groep belicht, met bijzondere
aandacht voor het duiden van hun evolutie. De vraag die hierbij centraal staat is:
welke factoren hebben een rol gespeeld in de ontwikkeling van deze ‘gang’?
Methode Een combinatie van methoden en databronnen vormt de basis van deze
presentatie, te weten twee periodes van etnografisch onderzoek (in 2007 en tussen
2011 en 2013), een inhoudsanalyse van de mediaberichtgeving over de Haagse
Crips (krantenartikelen, tijdschriften, een boek en een documentaire) en social
media (Facebook, Instagram, Twitter en YouTube).
Resultaten In de overgang van een breakdancende crew. naar een jeugdbende was
een belangrijke rol weggelegd voor conflicten. De formatie van de Crips eind jaren
tachtig van de vorige eeuw werd in sterke mate beïnvloed door de mondiale
verspreiding van Amerikaanse gangstijlen. Als ‘merk’ op straat lijken de Crips de
afgelopen jaren minder interessant geworden, terwijl de aantrekkingskracht van
OMCG’s toenam.
Conclusie Het resultaat is een hybride gang, waarin zowel (stijl)elementen van de
Crips als van meer traditionele motorclubs vallen waar te nemen. De evolutie van
deze ‘gang’ illustreert het belang van (groeps)identiteit, maar ook de
(dis)integratieve rol van conflicten.
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SESSIE PUBLIEKE OPINIE OMTRENT VEILIGHEID
vrijdag 9.30-11.00, zaal B030
Voorzitter: Marnix Eysink Smeets
Keeping trouble at a safe distance
Remco Spithoven
Achtergrond De aanleiding voor mijn promotieonderzoek vormde aanhoudende
onduidelijkheid over psychologische significantie van het onveiligheidsgevoel voor
burgers. Recente kritische onderzoeken toonden aan dat de betekenis van het
onveiligheidsgevoel voor veel burgers vooral op het niveau van de Nederlandse
samenleving ligt in plaats van op het persoonlijke niveau. Men zou dus meer
onbehagen ervaren dan een angst om slachtoffer te worden. Maar vanuit deze
angst voor slachtofferschap en vermijdingsgedrag wordt het ‘onveiligheidsgevoel’
wel vaak door politici, bestuurders en professionals geproblematiseerd.
Doel Achterhalen op welke psychologische afstand het onveiligheidsgevoel de
meeste relevantie kent voor burgers en waarom.
Methode Mixed-method. I) Kwalitatief: vrij associatieve interview, Q-sorting van
foto’s en gestructureerde interviewvragen, waarbij middels coderen en het
opstellen van netwerken hypothesen zijn geformuleerd. Hierbij zijn 30
respondenten geïnterviewd welke zijn geworven via een snow-ball sampling
methode in combinatie met een reassuring-informant benadering. II) Kwantitatief:
Steekproeven voor de gemeenten Amsterdam (n= 561) , Hilversum (n=1192) en
Zaltbommel (n=1.043), waarbij structural equation modelling is gebruik ter analyse
en toetsing van hypothesen.
Resultaten en Conclusie Burgers maken zich zorgen over het maatschappelijk
probleem van criminaliteit, maar maken zich geen zorgen om zelf slachtoffer te
worden. Dit komt doordat men op persoonlijk niveau een gevoel van controle
ervaart. Dit gevoel komt voort uit een rijke kennis van risicosituaties en - locaties,
waaruit men deze kan vermijden. Daarnaast dragen onderbewuste processen bij
aan dit gevoel van controle: men verplaatst, rationaliseert en onderdrukt
gedachten rondom de eigen kans op slachtofferschap. Op maatschappelijk niveau
drukt een veelvoud aan maatschappelijke zorgen de beleving van criminaliteit naar
grote hoogte. Onder dit gevoel gaat maatschappelijk onbehagen schuil. De praktijk
van o.a. gemeenten, politie, OM moet hun probleemdefinities rondom dit
complexe vraagstuk verleggen naar het niveau van de buurt. Hier worden concrete
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voorzetten gegeven door toe te werken naar het concept ‘verstoorde
veiligheidsbeleving’.

Verstoorde veiligheidsbeleving
Remco Spithoven
Achtergrond De aanleiding voor het huidige onderzoek was een steeds
replicerende observatie dat gevoelens van onveiligheid zich in buurten clusteren en
hier in opvolgende metingen significante verschillen in zichtbaar zijn. In vijftien
buurten was er sprake van een toegenomen gevoel van onveiligheid in de buurt. De
verwachting is dat hier steeds een andere, lokale mix aan oorzaken aan ten
grondslag ligt.
Doel Achterhalen welke uitleg buurtbewoners van de vijftien buurten geven voor
de gemeten (significante) toename in gevoelens van onveiligheid in de buurt.
Methode Kwalitatief: Combinatie van vrij associatief interview met semigestructureerde interviewvragen met steeds twintig zo divers mogelijke
buurtbewoners van de vijftien buurten. In totaal zijn dus 300 interviewverslagen
gecodeerd en middels het opstellen van netwerken van codes zijn de resultaten
inzichtelijk gemaakt.
Resultaten Burgers geven een enorme hoeveelheid aan uitleggen voor het
gestegen gevoel van onveiligheid in de buurt. Naast deze diversiteit zijn er
verschillende rode draden in hun uitleggen te herkennen: I) snelle veranderingen in
bevolkingssamenstelling, II) publieke anonimiteit, III) gewelddadige criminaliteit, IV)
inbraak, V) hangjongeren, VI) overlast & spanningen, VII) maatschappelijk
pessimisme en VIII) politiek-bestuurlijke boosheid.
Conclusie Buurtbewoners uit elk van de vijftien onderzochte buurten geven steeds
een andere mix van oorzaken aan als uitleg voor de toegenomen gevoelens van
onveiligheid in hun buurt. Dit pleit voor de noodzaak voor de praktijk om steeds
opnieuw het oor bij de buurtbewoners te luister te leggen wanneer er sprake is van
een (significante) toename van gevoelens van onveiligheid in buurten of wijken.
Alleen op deze manier kan men recht doen aan de lokale situatie en effectief
inspelen op de achtergronden van deze beleving. In de analyse en aanpak van het
gevoel van onveiligheid in buurten is maatwerk steeds de sleutel.
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Publieke impact van terrorisme
Marnix Eysink Smeets, Anoek Boot
Achtergrond De laatste jaren doen zich in de ons omringende landen (weer) met
regelmaat terroristische aanslagen voor. Niet uitgesloten kan worden dat ook
Nederland hiermee geconfronteerd wordt. Veel (bestuurlijke en beleidsmatige)
aandacht gaat dan ook uit naar het voorkómen van aanslagen. Minder aandacht
lijkt er vooralsnog te zijn voor het voorkomen van de publieke impact van
aanslagen, mochten deze zich voordoen. Daarvoor is het wel nodig om inzicht te
hebben in die impact.
Doel Zicht krijgen op de doorwerking van aanslagen die zich zowel op korte als
langere termijn in de samenleving kunnen voordoen.
Methode Literatuurstudie. Welke doorwerkingen zijn beschreven in onderzoek
naar effecten van zowel incidenteel als chronisch terrorisme in Westerse landen in
de afgelopen twee decennia?
Resultaten Aanslagen beïnvloeden de veiligheidsbeleving van het publiek in zowel
cognitieve, affectieve als conatieve zin. Dat verloopt deels via vaste patronen. (Sms
vergaande) doorwerking is beschreven op tenminste zeven gebieden: mobiliteit,
welbevinden, sociale cohesie, criminaliteit, economie (waaronder toerisme),
securisering en de verhouding tussen burger en politiek/bestuur.
Conclusie Het onderzoek levert aanknopingspunten op om antiterrorisme beleid
niet alleen te richten op het voorkomen van aanslagen, maar evenzeer op het
voorkomen van het effect van aanslagen. De bevindingen worden op dit moment
i.s.m. het Insituut voor Fysieke Veiligheid ‘vertaald’ in aanbevelingen, die middels
een populairwetenschappelijk boekje en een website beschikbaar worden gesteld
voor burgemeesters en (andere) lokaal bestuurders.
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SESSIE CRIME CAUGHT ON CAMERA
vrijdag 9.30-11.00, zaal B016
Voorzitter: Marie Rosenkrantz Lindegaard
Most researchers of crime never get to see their actual subject matter. They must
rely on what they are told. Unfortunately, retrospective self-reports by offenders,
victims, and witnesses are notorious for being biased and unreliable. The growth in
high quality camera surveillance is groundbreaking for crime research. It provides
opportunities to unobtrusively and reliably measure behaviour in real-life settings.
This panels includes papers based on analyses of crimes caught on camera.

Intervention or involvement: A video-based analysis of bouncers in violent
interaction
Peter Ejbye-Ernst, Lasse Liebst, Jakob Demant, Marie Breivik Heinskou
Background and Aim Research has identified bouncers as a situational risk factor
for aggression in bars and clubs, and this pattern has been associated with cultural
features of the bouncers’ social identity and work environment. By contrast, few
studies have examined the role the interaction between bouncers and bar patrons
plays in bouncers’ use of violence.
Method To address this gap, we offer a micro-interactional analysis of violent
behaviour of bouncers. We observed video surveillance footage of naturally
occurring barroom conflicts involving bouncers.
Results and Conclusion A quantitative analysis shows that violence is relatively
uncommon, and when it occurs, it is associated with interactions where bouncers
are involved as a conflict party, compared to situations where they intervene as a
third party. Further, a visual analysis of emotional cues identifies anger as a
plausible mechanism leading bouncers to use violence. Thus, adding to the
situational and cultural interpretations in the literature, this study highlights
interactional structures as a feature influencing the likelihood of violent bouncer
behaviour. In considering the implications of our study, we discuss strengths and
weaknesses of applying video data analysis in bouncer studies, and consider how
knowledge about the interactional routines of bouncers can inform crime
prevention strategies in the night-time economy.
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Wapengebruik, lichaamshoudingen en de zoektocht naar dominantie in
overvallen: Een kwalitatieve analyse met videomateriaal
Floris Mosselman, Don Weenink, Marie Rosenkrantz Lindegaard
Achtergrond Eerder onderzoek naar de interactie in overvallen heeft dit enkel
bestudeerd middels reconstructies uit interviews of justitiële rapporten. Met videoanalyse kunnen we de daadwerkelijke interactie observeren. Hierdoor is het
mogelijk een grondigere analyse van de interactie uit te voeren en de eerdere
analyses te valideren. Daarnaast heeft eerder onderzoek de rol van
lichaamshouding en emoties niet in ogenschouw genomen. Wij gaan ervan uit dat
emoties een belangrijke rol spelen in het bereiken van een 'working agreement'
tussen overvallers en slachtoffers. Deze emotionele verhoudingen zijn te zien in de
opeenvolging van bewegingen, houdingen en het wapengebruik van de betrokken
actoren. Ten slotte toont onderzoek uit de Verenigde Staten aan dat de
aanwezigheid van dodelijke wapens de kans op geweld doet afnemen, terwijl er in
Nederland tegenstrijdig onderzoek bestaat. De vraag is dus hoe wapens nu precies
worden gebruikt.
Doel Hoe beïnvloedt wapengebruik, als onderdeel van de lichaamshouding, de
pogingen van overvallers om emotionele dominantie te verkrijgen?
Methode Multimodale kwalitatieve video-analyse van 23 overvallen met
specialistische software (Observer) en door de constructie van verhaallijnen.
Resultaten Overvallers verkrijgen emotionele dominantie door het gebruik van
wapens welke gepaard gaan met vergrootte lichaamshouding en voorwaartse
bewegingen. Schietwapens lijken beter bij dit soort lichaamshouding te passen dan
andere wapens. Ook slachtoffers waren eerder geneigd hun lichaamshouding te
verkleinen bij dit soort wapengebruik. In gevallen van tegenstand van slachtoffers
vertoonden de overvallers onzekere bewegingen met kleine lichaamshouding.
Conclusie Video-analyse biedt een nieuw perspectief op hoe gewelddadige
interacties verlopen. Vergelijkbaar multimodaal kwantitatief onderzoek wordt
voorgesteld.
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Patterns of force, sequences of compliance: Revisiting Luckenbill with
robberies caught on camera
Marie Rosenkrantz Lindegaard, Thomas Daniël de Vries,Wim Bernasco
Background Luckenbill (1981) reconstructed behavior in robbery events based on
police case files and identified three types of compliance techniques that offenders
use to prevent victim resistance: 1) entry mode (entering the scene overtly as
robbers or in disguise as customers) 2) threat level (lethal or non-lethal threat) 3)
value access (victims needed or own access).
Aim Investigating the effects of entry mode, threat level, and value access on
resistance of victims and on offender violence.
Method Analysis of 49 CCTV recordings of commercial robberies in the
Netherlands. Recordings were obtained from the police and were double coded by
two observers using standard software tools.
Results Entry mode does not affect resistance or offender violence. Lethal threat
reduces both victim resistance and offender violence. Victim resistance and
offender violence are more likely when the value transfer depends on victims.
Conclusion When offenders enter as robbers, immediate victims compliance is
crucial for avoidance of violence. When they enter as customers, offenders are
more tolerant towards victim resistance. Victims are less likely to resist and
offenders less likely to use violence when lethal threat is present. Offenders who
display a lethal weapon were less likely to respond to victim resistance through
violence than those who did not display a lethal weapon. When robbers need a
working agreement with the victims in order to access the values, interaction is
more smooth. If victims resist in robberies where offenders depend on them for
the transfer of values, offenders are less likely to use violence.
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SESSIE CYBERCRIME II
vrijdag 9.30-11.00, zaal B031
Voorzitter: Josja Rokven
Hackers’ motivaties
Renushka Madarie
Achtergrond Hoewel er de laatste tijd meer aandacht is voor de motivaties van
hackers is hier nog steeds weinig empirisch onderzoek naar gedaan. De kennis die
we hebben over de motivaties van hackers komt vaak voort uit interviews of
observatie van hun gedrag. Zo zeggen hackers bijvoorbeeld dat ze hacken uit
nieuwsgierigheid en als we zien dat ze geld stelen, dan gaan we er van uit dat ze
worden gemotiveerd door geld. Maar klopt dat wel?
Doel Meer systematisch de motivaties van hackers onderzoeken door een
psychologische motivatietheorie toe te passen wat helpt hun gedrag beter te
begrijpen.
Methode 65 hackers en potentiële hackers hebben een vragenlijst ingevuld waarin
zij moesten aangeven in hoeverre zij werden gemotiveerd door “populaire
motivaties” (bijv. nieuwsgierigheid) en door motiverende waarden (van Schwartz’s
Theory of Motivational Types of Values). Daarnaast gaven zij ook aan hoe vaak zij
hackten. Relaties tussen deze factoren zijn getoetst met correlatie analyses en
logistische regressie analyses.
Resultaten Bijna alle hackers gaven aan sterk te worden gemotiveerd door
nieuwsgierigheid en uitdaging. Deze zijn conceptueel gerelateerd aan
vooruitstrevende waarden, welke weer tegengesteld zijn aan conservatisme
waarden. De analyses lieten echter geen relatie zien tussen vooruitstrevende
waarden en hoe vaak iemand hackt. Wel was er een negatieve relatie tussen hoe
vaak iemand hackt en conservatisme waarden.
Conclusie Hackers lijken meer te worden gemotiveerd door datgene waar ze een
afkeer van hebben dan door datgene wat ze aantrekt. Dit onderzoek laat het
belang zien van meer systematisch onderzoek naar hackers’ motivaties.
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Cybercriminaliteit tegenover Belgische bedrijven: Prevalentie, incidentie
en impact
Jonas Visschers, Cedric Verstraete, Letizia Paoli
Achtergrond Digitalisering biedt bedrijven talrijke opportuniteiten. Echter,
digitalisering maakt hen ook extra kwetsbaar voor criminaliteit. Er zijn aanwijzingen
dat cybercriminaliteit tegenover bedrijven de afgelopen jaren (sterk) is
toegenomen in zowel volume als (financiële) impact (zie o.a. PwC, 2015). Echter,
tot dusver werd slechts geringe academische aandacht besteed aan dit thema.
Doel Via deze empirische studie werd getracht om deze leemte op te vullen door
enerzijds inzicht te bieden in de mate waarin Belgische bedrijven geconfronteerd
worden met cyberincidenten (i.c. ongeautoriseerde toegang tot ICT-systemen,
incidenten resulterend in ICT-storing, cyberafpersing en -chantage,
bedrijfsspionage en internetfraude) en anderzijds de materiële kosten en nietmateriële schade van dergelijke incidenten in kaart te brengen.
Methode Een websurvey werd verspreid onder de actieve leden van de Vereniging
voor Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste werkgeversorganisatie van
België. Er werd een steekproef bekomen van 310 respondenten.
Resultaten Twee derde van de participerende bedrijven was het afgelopen jaar
slachtoffer geworden van minstens een van de bevraagde vormen van
cybercriminaliteit. Algemeen gesproken gaven de bedrijfsverantwoordelijken aan
dat cyberincidenten niet resulteerden in materiële kosten of dat deze beperkt
bleven tot minder dan €10.000. Met betrekking tot niet-materiële schade gaf
ongeveer drie kwart van de verantwoordelijken aan dat hun bedrijf geen of slechts
marginale schade ondervonden had van cyberincidenten op het vlak van
dienstverlening aan klanten, reputatie en privacybescherming, terwijl dit
percentage 50-60% bedroeg voor schade aan interne operationele activiteiten.
Conclusie Samengevat toont deze studie aan dat cybercriminaliteit tegenover
bedrijven relatief frequent voorkomt, maar niet steeds een enorme impact heeft.
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Jeugddelinquentie in de virtuele wereld: Verschillen tussen cyber-,
gedigitaliseerde, en offline daders.
Josja Rokven, Gijs Weijters, Rik Beerthuizen, André van der Laan
Achtergrond De huidige aanpak van de jeugdcriminaliteit is vooral gericht op
traditionele vormen van criminaliteit. Jongeren spenderen echter steeds meer tijd
online en de vraag is in hoeverre hun delinquente gedrag zich ook verplaatst naar
de virtuele wereld.
Doel Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van
jongeren (12- tot en met 17-jarigen) die online delicten zeggen te plegen. Ten
eerste onderzoeken we de verschillen tussen online en offline daders. Vervolgens
kijken we of er onder online daders verschillen bestaan tussen jongeren die
gedigitaliseerde delicten plegen (zoals online bedreiging en marktplaatsfraude) en
jongeren die cyberdelicten plegen (zoals hacken en het versturen van virussen). We
kijken naar verschillen in risico- en beschermende factoren en demografische
kenmerken.
Methode We beantwoorden de onderzoeksvragen aan de hand van de 2015meting van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. Om de verschillen
tussen de groepen te onderzoeken, maken we gebruik van multinomiale logistische
regressie analyses.
Resultaten en Conclusie Jongeren die zowel offline als online delicten zeggen te
plegen, kennen het meest risicovolle profiel wat betreft aanwezigheid van
risicofactoren en het ontbreken van beschermende factoren. Binnen de groep
online daders kennen de jongeren die zowel cyber- als gedigitaliseerde delicten
rapporteren het meest risicovolle profiel. De cyberdaders hebben het minst
risicovolle profiel in vergelijking met de andere groepen daders. Dit wijst erop dat
cyberdaders mogelijk een nieuw type daders zijn. Voor deze groep is het daarom
de vraag of bestaande interventies toepasbaar zijn om hen te weerhouden van het
plegen van delicten.
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SESSIE JEUGD EN CRIMINOLOGIE
vrijdag 9.30-11.00, zaal B032
Voorzitter: Evelien Hoeben
#HOUHETSTRAAT: straatcultuur van jongeren op social media
Jeroen van den Broek, Robby Roks
Achtergrond Vanuit de praktijk werd aangegeven dat er weinig zicht bestond op
het gebruik van social media onder jongeren binnen de straatcultuur.
Doel Doel van het artikel is inzicht te verschaffen in de manier waarop straatcultuur
zich heeft verplaatst richting het online domein en in de manier waarop jongeren
online proberen hun straatimago vorm te geven.
Methode Ten grondslag aan dit artikel ligt data die verzameld is in het kader van de
masterscriptie ‘Van de straathoek naar Facebook’ (2013). Gedurende acht
maanden werden ongeveer 50 jongeren uit de Rotterdamse probleemwijk Spangen
gevolgd op social media. Door hun retweets, vriendenlijsten, likes en reacties te
analyseren, werden nieuwe respondenten geworven. Het ‘veldwerk‘ resulteerde in
duizenden foto’s, tweets, video’s, comments, songteksten, statusupdates en
andersoortige digitale communicatie.
Resultaten Onder andere door hun lokale context te benadrukken, hun
betrokkenheid bij criminaliteit te expliciteren en door zich af te zetten tegen politie
en justitie, geven jongeren online vorm aan hun straatidentiteit.
Conclusie De inhoudelijke conclusie van het artikel is dat de performance van
straatcultuur zich deels heeft verplaatst richting het online domein. Op basis van
het door ons geanalyseerde materiaal kunnen we ons niet aan de indruk
onttrekken dat de jongeren uit Spangen proberen om online zo crimineel of
delinquent mogelijk over te komen.

De lokale jongerenwerker over de wirwar van het signaleren van
radicalisering versus gewelddadig extremisme
Annemarie van de Weert, Quirine Eijkman
Achtergrond Extremisme en radicaal gedachtegoed worden verondersteld een
voorbode van terrorisme te zijn. In Nederland is beleid daarom gericht op
‘vroegsignalering’ om de eerste tekenen van eventuele radicaliseringprocessen zo
snel mogelijk te ondervangen. Hiertoe worden gemeenten aangespoord om een
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sectoroverschrijdend
veiligheidsnetwerk
op
te
tuigen
waarbinnen
persoonsgegevens van ‘in potentie risicovolle individuen’ worden gedeeld. Binnen
dit netwerk is een bijzondere rol weggelegd voor het sociaal domein, waaronder de
jongerenwerkers, die vanwege hun werk in de wijk dichtbij adolescenten staan; een
risicogroep voor radicalisering. Jongerenwerkers zijn inzake deze monitorende rol
deels gaan fungeren als ‘agenten van sociale controle’. Onduidelijk is echter hoe zij
tot een oordeel komen of radicaliseringprocessen een gevaar vormen voor zichzelf
of de samenleving.
Doel Dit rechtssociologische rapport verkent of de lokale jongerenwerker bij
machte is om te opereren op het snijvlak van maatschappelijk welzijn en
signalering van (gewelddadig) extremisme. Omdat dit neveneffecten met zich mee
kan brengen vervult deze exploratieve studie een belangrijke lacune in het
onderzoek naar het tegengaan van terrorisme.
Methode Aan de hand van semigestructureerde interviews is een analyse van de
perceptie van 18 jongerenwerkers als uitvoerder van het radicaliseringbeleid
uitgevoerd. Op basis van de kernvraag ‘wat is radicalisering’ is op ‘straatniveau’
getoetst waar en hoe de sociaal werker het bestuurlijk beleid kan aan- in- of
opvullen (Durose 2011 & Lipsky 1989).
Resultaten Het proces van detectie en duiding is subjectief. Ondanks dat de
praktijkvoering mogelijk effect sorteert bij het tegengaan/voorkomen van
aanslagen, uitreizen en haatzaaiing, is er ook een risico op rechtsongelijkheid en
bestuurlijke willekeur. Hier kleven neveneffecten aan die radicalisering,
extremisme en terrorisme in de hand kunnen werken. Het beleid werkt dan
mogelijk averechts.
Conclusie Dit rapport concludeert dat het gebrek aan onderscheidt tussen
‘radicalisering’ en ‘radicalisering naar gewelddadig extremisme’ een risico op
‘oversignalering’ met zich meebrengt.

Situationele invloed van leeftijdsgenoten en jeugdcriminaliteit
Evelien Hoeben
Achtergrond Hoewel we al heel lang weten dat jongeren elkaar beïnvloeden in
criminaliteit en middelengebruik, weten we niet hoe dit precies gebeurt. De
literatuur over dit onderwerp wordt gedomineerd door studies naar lange termijn
invloed op gedrag en attitudes, vaak met een sociale netwerk design. In die studies
is weinig aandacht voor invloed in de directe situatie. Dit is wel belangrijk, omdat
veel delicten van jongeren waarschijnlijk op een spontane manier tot stand komen.

- 110 -

Doel: Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe jongeren invloed
op elkaar uitoefenen om over te gaan tot criminaliteit en middelengebruik,
waarom ze invloed op elkaar proberen uit te oefenen en waarom ze ingaan op
ervaren druk vanuit leeftijdsgenoten.
Methode: Middelbare scholieren van 15 tot 18 jaar oud zijn gevraagd om een
opstel te schrijven over een situatie waarin ze werden overgehaald om iets te doen
wat ze niet wilden, of een situatie waarin ze zelf iemand anders overhaalden om
iets te doen. Deze opstellen zijn geanalyseerd middels content analyse in Atlas.TI.
Resultaten: Adolescenten gebruiken verschillende tactieken om elkaar aan te
zetten tot criminaliteit en middelengebruik. Ze doen dat onder andere via initiatie,
versterking (reinforcement), provocatie, minimaliseren van negatieve gevolgen,
benadrukken van positieve danwel negatieve gevolgen, gebruik van fysieke
overmacht, en het bieden van sociale en niet-sociale beloning.
Conclusie: Er zijn beperkingen aan retrospectieve bevraging. Het is daarom voor
toekomstig onderzoek aan te bevelen dat situationele invloed vanuit
leeftijdsgenoten ook wordt bestudeerd via experimentele en observationele
methoden.
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ROUNDTABLE GEZINSGERICHT WERKEN IN DE MANNENGEVANGENIS
vrijdag 9.30-11.00, zaal A014
Voorzitter
Joni Reef (Universiteit Leiden)
Deelnemers
Eva Mulder (Academische Werkplaats Risicojeugd)
Anna Nijstad (Penitentiaire Inrichting Leeuwarden)
Pauline Schuyt (Universiteit Leiden)
Marieke van Zwam (Exodus Nederland)
Jaarlijks komen ongeveer 40.000 mannen binnen in Nederlandse gevangenissen en
huizen van bewaring. Veel van deze mannen hebben een gezin. Niet alleen de
mannen, maar ook hun gezinnen zullen onbedoelde effecten van
gevangenisstraffen ondervinden. Afwezigheid van vader kan tot gebrekkige
opvoeding en armoede leiden en kinderen kunnen gedragsproblemen ontwikkelen.
Tegelijkertijd vormt dit gezin een beschermende factor.
Terwijl gezinsparticipatie van vaders sterk toeneemt in de huidige maatschappij,
speelt het gezin nog nauwelijks rol in de straftoemeting en strafuitvoering van
mannen. Er moet gezinsgerichter gewerkt gaan worden in het Nederlandse
strafrechtsysteem omdat dit onbedoelde effecten van gevangenisstraffen beperkt.
In de straftoemeting van opvoedende vaders kan het opleggen van elektronisch
huisarrest of het uitstellen van straffen schade voorkomen omdat vaders hun taken
in het gezin kunnen voortzetten. Bij de strafuitvoering van opvoedende vaders zou
het gezin meer betrokken kunnen worden tijdens detentie. Zo kan de vader in
detentie gezonde familiebanden onderhouden en zelfs versterken. Een sterkere
gezinsband kan vaders motiveren om aan gedragsinterventies mee te werken en te
stoppen met criminaliteit. Gezinsgericht werken kan re-integratie bevorderen en
de kans op recidive en intergenerationele overdracht van crimineel gedrag
verminderen.
In deze roundtable sessie denken we met praktijkdeskundigen en onderzoekers na
over mogelijkheden en moeilijkheden bij gezinsgerichter werken in gevangenissen.
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SESSIE PECHA KUCHA
vrijdag 11.30-13.00, zaal B025
Voorzitter: Veroni Eichelsheim
Kindersekstoeristen: Een literatuurverkenning
Anneke Koning, Lina Rijksen - van Dijke
Achtergrond Kindersekstoerisme, het plegen van of medewerking verlenen aan
seksueel geweld tegen kinderen in het buitenland, is een wereldwijd
maatschappelijk probleem en een relatief nieuwe uitdaging voor de Nederlandse
politie. Ondanks de groeiende aandacht blijft veel onbekend over
kindersekstoerisme als criminologisch fenomeen, waaronder over de kenmerken,
motieven en werkwijzen van daders, wat het tot een buitengewoon ingewikkelde
uitdaging maakt voor politie en wetenschappers.
Doel Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de kenmerken, werkwijzen en
motieven van daders van kindersekstoerisme, met een specifieke focus op
Nederlandse daders, om zo aanbevelingen te kunnen doen voor gerichtere en
effectievere preventie en opsporing en aanknopingspunten voor vervolgonderzoek
te identificeren.
Methode In deze literatuurverkenning wordt informatie uit de (internationale)
academische literatuur verbonden met bevindingen uit Nederlandse
beleidsstukken. In dit onderzoek zijn 90 wetenschappelijke bronnen, 33 rapporten
van NGO’s en andere betrokken (overheids)organisaties, en 18 vertrouwelijke
politierapportages geanalyseerd.
Resultaten en Conclusie Uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat deze dadergroep
niet homogeen is: verschillende motieven (preferentieel/situationeel) zijn van
toepassing en daders hanteren verschillende werkwijzen afhankelijk van de aard en
lengte van hun verblijf (kortverblijvend/langverblijvend/online). Deze diversiteit
van de dadergroep vraagt om een afwisselend pakket aan op de daders afgestemde
maatregelen.
De schaarste van literatuur over het onderwerp, en de methodologische
kanttekeningen die bij de aanwezige literatuur kunnen worden geplaatst, illustreert
bovendien de noodzaak voor het verbeteren van de informatiepositie en de
uitvoering van (empirisch) wetenschappelijk vervolgonderzoek.
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Boef zoekt vrouw: In hoeverre verschilt het oordeel over samenwonen
met een delinquent bij verschillende (delict)omstandigheden?
Joris Beijers, Jan-Willem van Prooijen, Catrien Bijleveld
Achtergrond Hoewel regelmatig is onderzocht in hoeverre samenwonen of
trouwen leidt tot een vermindering in delictgedrag, is er relatief weinig onderzoek
gedaan naar de kansen van delinquenten op de relatiemarkt.
Doel Doel van dit onderzoek is om erachter te komen in hoeverre kenmerken van
het delictgedrag en de delictpleger de opinie over samenwonen met die persoon
beïnvloeden.
Methode Door middel van een vignettenstudie is onderzocht wat de invloed is van
het type delict, maar ook van mogelijk mitigerende factoren op de relatieve
“onaantrekkelijkheid” van eenmalige delictplegers als samenwoonpartners. Aan de
hand van een fictieve casus werd een steekproef van studenten gevraagd in
hoeverre zij iemand zouden adviseren samen te gaan wonen met zijn of haar
partner, die in het verleden één delict had gepleegd.
Resultaten De resultaten laten zien dat respondenten een negatiever advies gaven
als er sprake was van een zedendelict. Tegen de verwachting in bleek dat
relatiegeweld niet negatiever beoordeeld werd dan ander geweld of het plegen van
een inbraak. Verder was het oordeel over samenwonen met een delictpleger
positiever als deze het delict langer geleden gepleegd had of een baan had.
Conclusie Type delictgedrag doet ertoe: zedendelinquenten worden consequent
negatiever beoordeeld als samenwoonpartner. Verder leidt het hebben van een
baan tot beduidend positievere adviezen, evenals het langer geleden gepleegd
hebben van een delict. Dit is een aanwijzing dat delictplegers mogelijk in staat zijn
het negatieve stempel van hun delictgedrag (deels) uit te wissen door een baan te
vinden of langere tijd geen delicten te plegen.

Een rechtspsychologische en mensenrechtelijke reflectie op de inzet van
behaviour detection officers op luchthavens: heiligt het doel de
middelen?
Jop van der Auwera, Dirk Van Daele, Geert Vervaeke
Achtergrond Tegenwoordig dienen luchthavens meer dan ooit rekening te houden
met een terroristische dreiging. Ze anticiperen hierop met preventieve
veiligheidsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld het opleiden van politieambtenaren
tot behaviour detection officers (BDO’s), wiens taak het is om ‘verdacht gedrag’
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vroegtijdig te detecteren bij high risk passagiers en de potentiële dreiging ervan
met gepaste maatregelen te neutraliseren. Vanuit rechtspsychologisch en
mensenrechtelijk perspectief doet dit echter vragen rijzen.
Doel en Methode Het onderzoek maakt gebruik van een mixed-method research
design om de regeling en de toepassing van het nieuwe ‘Belgische predictive
profiling model’ via een systematische literatuurstudie, interviews en een
participerende observatie in kaart te brengen. Verder zal aan de hand van een
betrouwbaarheidstest en een experimenteel veldonderzoek de betrouwbaarheid
en de validiteit van dit ‘Belgische model’ worden nagaan. Daarna zal de werking
van de BDO’s in het licht van de fundamentele vrijheden worden bekeken,
aangezien vanuit het non-discriminatiebeginsel en het recht op privacy belangrijke
vraagtekens geplaatst kunnen worden bij deze methode.
Resultaten en Conclusie Aan de hand van een systematische literatuurstudie blijkt
er onenigheid te bestaan over de effectiviteit van dit predictive profiling model.
Enerzijds wordt geopperd dat het gebruik van BDO’s op luchthavens een
meerwaarde is op het werkterrein (o.a. in videobewakingszalen). Anderzijds tonen
rechtspsychologische studies aan dat het een verdoken vorm van etnisch profileren
is. Gezien deze discrepantie tussen de praktische bruikbaarheid en de
wetenschappelijke resultaten, zal in de presentatie, naast een theoretische
reflectie over de eerste inzichten uit de literatuurstudie, ook het verdere verloop
van het onderzoek worden gepresenteerd.

De zin en onzin van Aziatische criminologie
Erik Herber
Achtergrond Sinds enige jaren worden er in wetenschappelijke fora in Azië
discussies gevoerd over de noodzaak van een Aziatische criminologie, die
tegenwicht zou kunnen bieden aan de “mainstream” criminologie, waarbinnen
enerzijds sprake zou zijn van niet onderkende “westerse” perspectieven en
aannames, terwijl anderzijds perspectieven en inzichten uit Aziatische contexten
ondervertegenwoordigd zouden blijven.
Doel Het exploreren van de betekenis van het label “Aziatische criminologie”
alsmede (Oost-)Aziatische perspectieven op strafrechtspleging; het tentatief
exploreren van factoren die zouden kunnen bijdragen aan een (eventuele)
ondervertegenwoordiging van bijdragen uit Azië aan criminologische discussies in
internationale fora.
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Methode De onderzoeksmethode is drieledig: A) Analyse van een selectie van
artikelen uit Engels- en Japanstalige criminologische journals en tekstboeken. B)
Analyse van historische achtergronden van gemeenschappelijke grondslagen voor
strafrechtspleging in China, Japan en Korea. C) Interviews met Japanse en Chinese
criminologen (n= 15).
Resultaten en Conclusie Criminologische studies m.b.t. Aziatische contexten zijn
even divers als de regio Azië zelf, en laten zien dat het label “Aziatische
criminologie” doorgaans wordt gebruikt om te verwijzen naar de locatie van het
onderzoeksgebied i.p.v. gemeenschappelijke Aziatische karakteristieken. Het
zoeken naar dergelijke karakteristieken lijkt stereotiepe representaties van zowel
“Oost” als “West” in de hand te werken, evenals centrum-periferie dichotomieën.
Een bestudering van de geschiedenis van de strafrechtspleging in de regio China,
Korea, Japan brengt echter wel in beeld hoe deze eeuwen lang heeft
plaatsgevonden op basis van grotendeels gemeenschappelijke wetten en
gelijksoortige ethische principes, die ook nu nog hun schaduw werpen op de
praktijk van de strafrechtspleging in de genoemde regio.
Bij een (eventuele) ondervertegenwoordiging van Aziatische bijdragen aan
discussies in Engelstalige fora speelt met name taal een belangrijke rol.

Intergenerationele nalatenschap van de Rwandese genocide
Veroni Eichelsheim, Lidewyde Berckmoes, Barbora Hola
Achtergrond De Rwandese genocide in 1994 en de nasleep daarvan zorgde voor
grootschalige traumatisering van de bevolking, een verschuiving in traditionele
rolpatronen, een stijging van gezinsgerelateerd geweld en voortdurende spanning
in de gemeenschap. Dit onderzoek vond plaats in de context van het ‘Community
Based Sociotherapy’ program (CBS), dat werd ontwikkeld om het psychsociaal
welzijn van Rwandese individuen te verbeteren, onderlinge verzoening te
bewerkstelligen en de sociale cohesie in de gemeenschap te versterken.
Doel Doel was (1) te begrijpen hoe de nalatenschap van de genocide overgedragen
wordt op de volgende generatie, en (2) in kaart te brengen hoe CBS in staat is in te
spelen op processen van intergenerationele overdracht.
Methode We namen 41 kwalitatieve interviews af met moeders én kinderen
waarbij de opvoeding en de ouder-kind relatie centraal stond. We includeerden
moeders die al wel en nog niet deelnamen aan CBS.
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Resultaten Op basis van analyse van de kwalitatieve interviews zien we patronen
van directe maar ook indirecte manieren van overdracht. We zien daarbij dat
directe overdracht vaak verloopt via (non-)communicatie, terwijl indirecte
overdracht plaatsvindt via nadelige (socio-economische) omstandigheden die direct
te herleiden zijn tot de genocide en waar de kinderen nog dagelijks de gevolgen
van ervaren.
Conclusie Het CBS richt zich nu met name op directe communicatie en
interpersoonlijke processen, maar heeft de potentie om zich ook op indirecte
manieren van intergenerationele overdracht te richten, blijkend uit de
economische initiatieven die voortkomen uit de CBS-groepen. We stellen dat CBS wellicht door nog meer specifiek te focussen op intergenerationele processen - een
positieve bijdrage zou kunnen leveren aan het welzijn van de volgende generatie(s)
en daarmee aan het doorbreken van de negatieve nalatenschap van de genocide.
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SESSIE CRIMMIGRATIE: EFFECTEN VOOR TOEGANG, VERBLIJF EN
VERTREK VAN VREEMDELINGEN
vrijdag 11.30-13.00, zaal B031
Voorzitter: Mieke Kox
Creeps at the border: Function creep en mission creep bij
migratiecontroles
Tim Dekkers
Achtergrond Het laatste decennia heeft het begrip crimmigratie - de vervlechting
van migratie controle en misdaadbestrijding - steeds meer aandacht gekregen in de
wetenschappelijke literatuur. Bij de bestudering van crimmigratie wordt vaak
gekeken naar juridische ontwikkelingen, media analyses en de praktijk van de
rechtshandhaving. Een element dat hierin echter nog onderbelicht is gebleven is de
rol die de toepassing van informatietechnologie speelt in het crimmigratie proces.
Doel De Koninklijke Marechaussee (KMar) maakt gebruik van het slimme camera
systeem Amigo-boras. Dit systeem is ontwikkeld met als doel het ondersteunen van
de KMar tijdens migratiecontroles en het handhaven van de vreemdelingwet in de
Nederlandse grensgebieden. Echter, sinds januari 2016 is het mogelijk om het
systeem ook in te zetten voor strafrechtelijke doeleinden. Deze paper beoogt te
achterhalen waarom deze keuze is gemaakt, welke gevolgen dit kan hebben voor
migratiecontroles en hoe dit binnen het kader van crimmigratie past.
Methode Middels een discourse analyse, interviews met beleidsmedewerkers
werkzaam in migratie en grenstoezicht en observatiedata zal worden gepoogd te
achterhalen wat de beweegredenen zijn om Amigo-boras in te zetten voor de
rechtshandhaving.
Resultaten De data laat zien grensoverschrijdende criminaliteit een belangrijk
onderwerp is in het politieke debat en beleidsdiscourse. De migratiecontroles van
de KMar worden in dat kader gezien als meer dan migratiecontroles:
criminaliteitsbestrijding is of zou ook onderdeel moeten zijn van de doelstelling. De
inzet van Amigo-boras zou hierbij dan ook aan moeten sluiten.
Conclusie De inzet van Amigo-boras voor de rechtshandhaving kan mede verklaard
worden middels het crimmigratie begrip.
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Het repatriëren van gedetineerden zonder verblijfsrecht uit België: Het
samenspel tussen justitie en vreemdelingenzaken aan de achterdeur van
de gevangenis
Lars Breuls, Steven De Ridder
Achtergrond Door interne kritiek vanuit het Belgische gevangeniswezen kwam in
2010 de vreemdelingenrechtelijke opsluiting in de gevangenis van gedetineerden
zonder verblijfsrecht na het uitzitten van hun straf onder druk te staan. Om aan de
daarop volgende terugval in het aantal repatriëringen tegemoet te komen, werden
in 2012 verschillende wetswijzigingen aan het penitentiair recht doorgevoerd om
het repatriëren vanuit de gevangenis te vergemakkelijken.
Doel Met dit onderzoek werd nagegaan welke factoren een invloed hebben op de
repatriëringspraktijk en in het bijzonder welke rol de wetswijzigingen van 2012
hierin gespeeld hebben.
Methode De verschillende wetswijzigingen werden geanalyseerd. Vervolgens werd
er op basis van de repatriëringslijsten opgesteld door de Dienst Vreemdelingen
voor de periode 2008-2014 aan de hand van een logistische regressieanalyse
nagegaan welke factoren de kans op een effectieve repatriëring vanuit de
gevangenis beïnvloeden.
Resultaten Uit de analyse van de wetswijzigingen komt een toenemende
versmelting tussen penitentiair recht en vreemdelingenrecht naar voren:
migratiedoelstellingen spelen in toenemende mate reeds een rol tijdens de penale
fase. Uit de logistische regressieanalyse blijkt dat de beduidende toename van het
aantal repatriëringen na 2012 aan deze wetswijzigingen kan worden
toegeschreven. De significante invloed van andere factoren (aanwezigheid van
documenten, het hebben van een specifieke nationaliteit) op de kans op een
effectieve repatriëring blijft doorheen de periode 2008-2014 consistent.
Conclusie De toenemende versmelting van penitentiair recht en
vreemdelingenrecht zorgde voor een toename van het aantal repatriëringen van
gedetineerden zonder verblijfsrecht. De vraag rijst echter of penologische
doelstellingen zoals re-integratie voor deze doelgroep niet volledig
ondergesneeuwd zijn geraakt.
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Van terugtrekking tot protest tot verzet. De betekenis van het
vreemdelingenbeleid voor vertrekplichtige vreemdelingen
Mieke Kox
Achtergrond
De
Nederlandse
overheid
hoopt
middels
restrictief
vreemdelingenbeleid illegaliteit te bestrijden dan wel te ontmoedigen. Het is echter
niet duidelijk of dit beleid vertrekplichtige vreemdelingen ertoe aanzet om
Nederland te verlaten.
Doel Dit promotieonderzoek beoogt daarom inzicht te verschaffen in de wijze
waarop vreemdelingen betekenis geven aan het Nederlandse vreemdelingenrecht,
-beleid en -praktijk en de invloed hiervan op hun ideeën over hun toekomst.
Dergelijke inzichten dragen niet alleen bij aan het wetenschappelijke
crimmigratiedebat, deze kunnen tevens het vreemdelingenbeleid ten goede
komen.
Methode Het onderzoek is gebaseerd op omvangrijk empirisch onderzoek dat
bestaat uit herhaaldelijke interviews en informele gesprekken met vertrekplichtige
vreemdelingen, participerende observaties onder deze vreemdelingen, en
observaties van de
verschillende processen in de Nederlandse
vreemdelingenketen.
Resultaten en Conclusie In deze presentatie laat ik aan de hand van het empirische
veldwerk zien dat onrechtmatig verblijvende vreemdelingen op uiteenlopende
wijzen gebruik maken van het (vreemdelingen)recht, variërend van het indienen
van nieuwe verblijfsvergunningaanvragen en beroepsprocedures tot aan het
organiseren van protesten en demonstraties. En van het gebruikmaken van
ambassades om de afgifte van reisdocumenten te voorkomen tot aan het verzetten
in het vliegtuig om uitzetting te verhinderen. De gekozen reactie komt voort uit de
wijze waarop de vreemdelingen betekenis geven aan het recht. Aan de hand van
een beschrijving van het zogenaamde legal consciousness van de vreemdelingen
laat ik zien dat dit een verklaring biedt voor hoe zij het recht zien en gebruiken. Het
al dan niet opvolgen van vreemdelingrechtelijke beslissingen lijkt hiermee echter
slechts ten dele verklaard te kunnen worden.
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SESSIE HET LEEFKLIMAAT IN NEDERLANDSE GEVANGENISSEN: DE LIFEIN-CUSTODY STUDY
vrijdag 11.30-13.00, zaal B030
Voorzitter: Hanneke Palmen
Deze sessie heeft als doel het onderzoek naar het leefklimaat, dat de Universiteit
Leiden in het voorjaar van 2017 in opdracht van DJI uitvoerde te introduceren.
Hiertoe wordt in presentatie 1 de aanleiding en de opzet van het onderzoek
geïntroduceerd, zullen in presentatie 2 wat eerste beschrijvende resultaten
gepresenteerd worden, en worden in presentatie 3 en 4 deelprojecten naar
respectievelijk het krijgen van bezoek tijdens detentie en sociale netwerken tussen
medegedetineerden gepresenteerd.

De Life-In-Custody Study: Een introductie
Hanneke Palmen, Anouk Bosma, Maria Berghuis, Esther van Ginneken, Paul
Nieuwbeerta
Achtergrond en Doel Het creëren van een humaan leefklimaat en het beperken
van detentieschade zijn belangrijke uitgangspunten in Nederland bij het opleggen
en uitvoeren van vrijheidsstraffen. In 2016 verscheen in opdracht van het WODC
een internationale literatuurstudie over het leefklimaat in justitiële inrichtingen
(Boone, Althoff, & Koenraadt, 2016). Dit onderzoek had als doel de
wetenschappelijke kennis op het gebied van het leefklimaat in justitiële
inrichtingen in kaart te brengen, om zodoende handvaten te bieden over de manier
waarop de overheid het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen kan vormgeven
zo dat detentieschade zo veel mogelijk beperkt wordt. Naar aanleiding en
gebruikmakend van dit onderzoek werd in 2016, in opdracht van DJI, de
“gedetineerdensurvey” vernieuwt en werd er een validatiestudie naar de
vernieuwde survey uitgevoerd (Beijersbergen, 2016). Deze survey, genaamd de
Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire Inrichtingen (LVPI), werd in het voorjaar van
2017 landelijk uitgevoerd door de Universiteit Leiden.
Methode De Life-In-Custody (LIC-)Study combineert de LVPI uit 2017 (afgenomen
in alle 28 PI’s in Nederland) met aanvullende geregistreerde data om antwoord te
kunnen geven op de volgende drie onderzoeksvragen: (a)Wat is de relatie tussen
het werkklimaat van het personeel en het leefklimaat van de gedetineerden?, (b)
Wat zijn de consequenties van het werkklimaat en het leefklimaat voor het situatie
tijdens detentie (misdragingen, bezoek, etc.)? en (c) Wat zijn de consequenties van
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werkklimaat en het leefklimaat voor de situatie na detentie (recidive, nazorgdomeinen zoals woonsituatie, inkomen, etc.)?
Deze
inleidende
presentatie
gaat
in
op
de
onderzoeksopzet,
dataverzamelingsmethoden, en non-respons analyses van de LIC study 2017, en
vormt daarmee de basis voor de andere drie presentaties in deze sessie, die eerste
voorlopige resultaten van het onderzoek zullen laten zien.

De Life-In-Custody Study: Enkele eerste bevindingen
Anouk Bosma, Maria Berghuis, Esther van Ginneken, Hanneke Palmen, Paul
Nieuwbeerta
Achtergrond In Nederland komen jaarlijks ongeveer 40.000 volwassenen in
aanraking met het penitentiaire systeem (Linckens & De Looff, 2015). De dienst
Justitiële Inrichtingen [DJI] is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende straffen, en tracht daarbij een menswaardig en stimulerend
leefklimaat te creëren voor alle gedetineerden. Om na te gaan in hoeverre de DJI
hierin slaagt, is in 2016 Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire Inrichtingen (LVPI)
ontwikkeld en getest (Beijersbergen, 2016), waarmee het leefklimaat in
penitentiaire inrichtingen zoals dit wordt ervaren door gedetineerden gemeten kan
worden.
Doel en Methode In 2017 heeft de Universiteit Leiden de LVPI in opdracht van DJI
afgenomen in iedere PI in Nederland (n = 28), waarbij iedere gedetineerde is
benaderd om deel te nemen. Op deze manier is in kaart gebracht hoe het
leefklimaat in deze verschillende PI’s ervaren wordt, onder een grote groep
deelnemers (n =4.980).
Resultaten en Conclusie Op moment van schrijven wordt de data nog ingelezen en
geanalyseerd. Tijdens de presentatie worden de eerste uitkomsten besproken. Per
PI worden de resultaten op verschillende leefklimaatdomeinen (autonomie,
contacten binnen de inrichting, contacten met de buitenwereld, dagbesteding,
veiligheid en orde en (fysiek) welbevinden en voorzieningen), en aanvullende
domeinen (algemeen oordeel, resocialisatie, gezondheid en welzijn en gedrags en
slachtofferschap) besproken. Enkele voorzichtige eerste conclusies komen ten
slotte nog aan bod.
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Individuele determinanten van bezoek in penitentiaire inrichtingen
Maria Berghuis, Hanneke Palmen, Paul Nieuwbeerta
Achtergrond Uit internationale onderzoeken blijkt dat één van de belangrijkste
onderdelen van het leefklimaat voor gedetineerden is het contact met de
buitenwereld. Het ontvangen van bezoek is een van de mogelijkheden waardoor
gedetineerden contact kunnen houden met familie, vrienden, kinderen enz.
Onderzoek naar bezoek heeft positieve verbanden gevonden m.b.t. re-integratie
succes en het verminderen van recidive. Ook tijdens detentie kan bezoek een
positieve invloed op het leefklimaat, veiligheid en welbevinden van gedetineerden
hebben. Tot nu toe, richt onderzoek naar bezoek vooral op de consequenties van
bezoek, hoewel (Amerikaanse) onderzoekers hebben gevonden dat rond 50% van
gedetineerden nooit bezocht worden. Als bezoek gezien moet worden als niet
alleen een fundamentele recht van gedetineerden, maar ook een strategie om het
gedrag van gedetineerden te verbeteren, dan is het belangrijk om te weten wie
bezocht wordt en waarom andere niet worden bezocht.
Doel In dit onderzoek worden de individuele determinanten van bezoek in
Nederlandse gevangenissen in kaart gebracht. Het onderzoek geeft inzicht in hoe
vaak en welke gedetineerden wel of niet bezoek ontvangen.
Methode Gegevens van de Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire Inrichtingen (LVPI)
2017 worden gebruikt (N = 5.000). De vragenlijst bestond onder andere uit vragen
betreffend demografische kenmerken van gedetineerden (o.a. geslacht, etniciteit,
burgerlijke staat, opleidingsniveau, ouderschap), frequentie van contact met
familie, kinderen en vrienden voor detentie en frequentie van contact tijdens
detentie. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van
multiple lineaire regressieanalyses. Deze analyses worden gebruikt om de invloed
van individuele kenmerken van gedetineerden op de frequentie van bezoek van
verschillende soorten bezoekers, namelijk de partner, kinderen, familie en vrinden
te onderzoeken.
Resultaten en Conclusie Op moment van schrijven wordt de data nog ingelezen en
geanalyseerd. Tijdens de presentatie worden de resultaten gepresenteerd.
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Sociale netwerken in detentie
Miranda Sentse, Hanneke Palmen, Anja Dirkzwager, Paul Nieuwbeerta,
Derek Kreager
Achtergrond: Een sociaal netwerk verwijst naar het geheel van onderlinge sociale
relaties die er bestaan tussen de gedetineerden binnen een penitentiaire inrichting.
Sociale relaties kunnen bijvoorbeeld gedefinieerd worden door welke
gedetineerden het goed kunnen vinden met elkaar. Gebaseerd op sociale
leertheorie, kan verwacht worden dat het gedrag en attituden van
medegedetineerden met wie men een dergelijke sociale relatie heeft, samenhangt
met iemands eigen gedrag en attituden. Daarnaast kan op basis van sociale
kapitaaltheorie verondersteld worden dat iemands positie in het sociale netwerk
(mate van centraliteit) invloed heeft op detentiebeleving.
Doel: In tegenstelling tot eerdere studies naar zelf-gerapporteerde sociale relaties
met gedetineerden, zal in de huidige studie een netwerkperspectief gehanteerd
worden om de sociale relaties tussen gedetineerden in kaart te brengen.
Methode: We hebben aan 200 gedetineerden uit 2 penitentiaire inrichtingen
gevraagd om (maximaal 10) medegedetineerden te nomineren met wie zij het
meest omgaan. Deze sociale netwerkinformatie is gekoppeld aan de gegevens
(gedrag, detentiebeleving) van de Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire Inrichtingen
(LVPI) 2017.
Resultaten en Conclusie: Op moment van schrijven wordt de data nog ingelezen en
geanalyseerd. Tijdens deze presentatie worden de eerste voorlopige resultaten
gepresenteerd.
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SESSIE OP ZOEK NAAR VERKLARINGEN VAN DE DALING IN
JEUGDCRIMINALITEIT
vrijdag 11.30-13.00, zaal B032
Voorzitter: André van der Laan
Sinds 2007 zien we een sterke afname van de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit in
Nederland. Onduidelijk is nog hoe deze daling is te duiden. Er worden meerdere
verklaringen genoemd voor de geconstateerde daling. In deze sessie wordt op
verschillende mogelijke verklaringen ingegaan.

De daling in jeugddelinquentie: Minder risico en meer bescherming?
André van der Laan, Josja Rokven, Gijs Weijters, Rik Beerthuizen
Achtergrond Volgens politie en justitie statistieken neemt de traditionele
jeugdcriminaliteit in Nederland sinds 2007 jaarlijks af. Mogelijke verklaringen voor
de daling in het aantal jeugdige verdachten richten zich vooral op veranderingen in
macrofactoren zoals toegenomen welvaart, meer gerichte inzet van politie of
afname van het aantal voortijdig schoolverlaters. Ook zelfrapportage van
jeugddelinquentie laat een afname zien in de periode 2005-2015.
Doel Dit onderzoek gaat in op mogelijke verklaringen op microniveau voor deze
daling in zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit.
Methode Drie waves van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit in
2005, 2010 en 2015.
Resultaten en Conclusie Uit de drie waves van de Monitor Zelfgerapporteerde
Jeugdcriminaliteit blijken op microniveau veranderingen in risico en beschermende
factoren bij opeenvolgende cohorten van jongeren die een mogelijke verklaring
voor de daling in jeugddelinquentie kunnen bieden. Jongeren behorend tot het
jongste cohort (generatie Z ook iGeneration genoemd) geven aan minder
blootgesteld te worden aan risicofactoren voor jeugddelinquentie, zoals
alcoholgebruik en delinquente vrienden, terwijl ze juist meer beschermende
factoren ervaren zoals emotionele steun en betrokkenheid door ouders en
monitoring van ouders dan jongeren behorend tot eerdere cohorten (generatie Y).
Implicaties voor theorie en beleid worden besproken.
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De mogelijke rol van social media en smartphones bij de daling van
jeugdcriminaliteit
Frank Weerman
Achtergrond Bij de recente daling in de jeugdcriminaliteit valt op dat deze niet
beperkt is tot Nederland, maar zich voordoet in een groot aantal westerse landen.
Dat suggereert dat de verklaring moet worden gezocht in ontwikkelingen die zich
op een globaal niveau hebben voorgedaan. Een van de ontwikkelingen die in
aanmerking zou kunnen komen is de snelle opkomst van social media en
smartphones in de afgelopen tien jaar.
Doel In deze presentatie werk ik uit hoe de sociale media en smartphones een
verklaring zouden kunnen bieden voor veranderingen in aard en omvang van de
jeugdcriminaliteit.
Methode De presentatie is theoretisch van aard. De basis wordt gevormd door
criminologische theorievorming en onderzoek, en door beschikbare statistieken. Ik
bespreek drie verklarende processen: veranderingen die te maken hebben met de
tijdsbesteding van jongeren, veranderingen die te maken hebben met de
psychologische en sociale functies van sociale media, en veranderingen in de aard
en zichtbaarheid van criminele activiteiten.
Resultaten en Conclusie De besproken processen en statistieken maken
aannemelijk dat de opkomst van sociale media en smartphones hebben
bijgedragen aan de geconstateerde daling van de jeugdcriminaliteit. Duidelijk is
echter ook dat meer empirisch onderzoek nodig is om de verklaring te kunnen
bevestigen.

De release van Grand Theft Auto V en de geregistreerde jeugdcriminaliteit
in Nederland
Rik Beerthuizen, Gijs Weijters, André van der Laan
Achtergrond en Doel Eerder wetenschappelijk onderzoek claimt dat het spelen van
videogames mensen dermate bezig kan houden, dat zij niet in staat zijn om
tegelijkertijd misdrijven te plegen-een vrijwillig incapacitatie-effect. Wanneer er op
macroniveau sprake lijkt te zijn van meer videogamegedrag, dan gaat dit gepaard
met een daling in crimineel gedrag. Het huidig onderzoek bekijkt of deze negatieve
associatie tussen videogames in het algemeen en criminaliteit ook te vinden is voor
de release van een enkele videogame-Grand Theft Auto V (GTAV)-en voor de
geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland.
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Methode Een afnemend effect over de tijd heen was gemodelleerd om de actieve
GTAV-spelers te representeren (d.w.z., de meeste spelers zijn actief op en vlak na
release, waarna deze groep in omvang afneemt) en werd op dag niveau
gecorreleerd aan de aantallen gepleegde delicten door 12- tot 18-jarige en 18- tot
25-jarige mannen (observatieperiode 2012 tot en met 2014). Het afnemend effect
was gebaseerd op data van SteamDB-een openbare internetbron die bijhoudt
hoeveel mensen wanneer videogames spelen op het Steam-platform-en de
dagelijkse aantallen gepleegde delicten waren verkregen uit de Onderzoek- en
Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD)-een justitiële registratiebron die
informatie over alle strafzaken in Nederland bevat.
Resultaten en Conclusie Het effect van GTAV was negatief en significant
gecorreleerd met de aantallen gepleegde delicten voor beide leeftijdscategorieën
in een tijdreeksanalyse, controlerend voor seizoens- en registratie-effecten (bijv.,
dag van de week). De resultaten en implicaties worden bediscussieerd.

De daling van de jeugdcriminaliteit: Verplaatsing van de straat naar de
virtuele wereld?
Gijs Weijters, Josja Rokven, André van der Laan, Rik Beerthuizen
Achtergrond Eén van de genoemde verklaringen van de daling in jeugdcriminaliteit
is dat criminaliteit zich verplaatst van de straat naar de virtuele wereld. Indien deze
verklaring opgaat, dan is de verwachting dat jongeren die eerder offline delicten
pleegden nu in mindere mate offline delicten plegen en in plaats daarvan (ook)
online delicten zijn gaan plegen.
Doel In deze presentatie gaan we na of er aanwijzingen zijn dat er onder jongeren
sprake is van een verplaatsing van het plegen van offline delicten naar het plegen
van online delicten.
Methode We maken gebruik van data van 12- tot en met 17-jarigen uit drie
metingen (2005, 2010 en 2015) van de Monitor Zelfgerapporteerde
Jeugdcriminaliteit (MZJ). Om te onderzoeken of er sprake is van een verplaatsing
van het plegen van offline delicten naar het plegen van online delicten, hebben we
eerst gekeken naar ontwikkelingen in de prevalentie en frequentie van zelf
gerapporteerd offline en online delinquent gedrag. Daarnaast hebben we gebruik
gemaakt van modelschattingen.
Resultaten en Conclusie We vinden maar beperkte ondersteuning voor het
veronderstelde verplaatsingseffect. Op basis van ontwikkelingen in de prevalentie
en frequentie van offline en online daderschap vinden we geen aanwijzingen voor
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een verplaatsing van het plegen van offline delicten naar het plegen van online
delicten onder jongeren. Op basis van de modelschattingen waarbij risicoprofielen
zijn gebruikt om zelf gerapporteerd offline daderschap te voorspellen, vinden we
daarentegen wel enige ondersteuning voor de stelling dat er sprake is van een
verplaatsing van offline naar online daderschap onder jongeren.
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ROUNDTABLE MOGELIJKHEDEN VOOR ONDERZOEK NAAR RISICO
GESTUURD TOEZICHT BIJ BEDRIJVEN
vrijdag 11.30-13.00, zaal A008
Voorzitter
Wim Huisman (Vrije Universiteit Amsterdam)
Deelnemers
Karen Gussow (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Femke den Hartog (INretail)
André Hoogendijk (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Marieke Kluin (Universiteit Leiden)
Peter Olsthoorn (Journalist)
Armand Stokman (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Tessa van der Veer (DCMR Milieudienst Rijnmond)
Joyce Vliegen (Belastingsdienst)
Toezicht en handhaving spelen een belangrijke rol bij het naleven van regels door
bedrijven en de effectiviteit van dit toezicht is een blijvend onderwerp van
discussie, niet alleen onder handhavende instanties, maar ook in de media en het
publieke discours.
Wetenschappelijk onderzoek naar risico factoren voor
regelnaleving door bedrijven staat nog in de kinderschoenen, maar levert
desalniettemin genoeg aanknopingspunten voor empirisch onderzoek naar
(risico)profielen. Dergelijke profielen vergroten op hun beurt de mogelijkheden
voor risico gestuurd toezicht.
Om studies naar de risico- en beschermende factoren voor regelovertreding
mogelijk te maken, is toegang tot representatieve gegevens met betrekking tot
handhaving en regelnaleving noodzakelijk. Steeds meer toezichthoudende en
handhavende instanties beschikken over databases waarin gegevens over controles
en regelovertreding worden bijgehouden. Deze ‘big data’ bieden toenemende
mogelijkheden voor empirische analyse. Lopend onderzoek maakt bijvoorbeeld
gebruik van de GIR, een landelijke database waarin de resultaten van verschillende
inspectiediensten worden bijgehouden.
Tijdens deze sessie gaan we in gesprek om na te gaan welke vragen de
toezichthoudende instanties graag beantwoord zouden zien. Aan de hand van deze
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vragen gaan we vervolgens na welke ‘big data’ er beschikbaar zijn die gebruikt
kunnen worden in onderzoek gericht op het beantwoorden van die vragen. Hierbij
willen we specifiek ingaan op de mogelijkheden en de beperkingen van de
beschikbare data voor het beantwoorden van de gestelde vragen. Het doel van
deze bijeenkomst is derhalve om inzicht te krijgen in prangende vragen vanuit de
handhavingspraktijk en de eventueel beschikbare data (en de mogelijkheden om
die data te gebruiken) voor onderzoek naar risicofactoren voor regelovertreding.
Dit in een poging toezicht en handhaving in de toekomst efficiënter en effectiever
te maken.
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ROUNDTABLE (JONG) CRIMINOLOGISCH ONDERZOEK IN DE
HEDENDAAGSE PRAKTIJK
vrijdag 11.30-13.00, zaal A014
Voorzitter
Kim Geurtjens (Universiteit Maastricht)
Gerald Hopster (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Deelnemers
Maarten Bolhuis (Vrije Universiteit Amsterdam)
Clarissa Meerts (Vrije Universiteit Amsterdam)
René van Swaaningen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Wytske van der Wagen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
De in 2016 opgerichte NVC Divisie Jong beoogt met haar roundtable middels
stellingen een discussie met een breed publiek op gang te brengen over hoe
‘onderzoek doen als (jonge) criminoloog’ onderhevig is aan vernieuwingen
Thema 1: Allereerst ontstaan door technologische ontwikkelingen nieuwe
dimensies in criminaliteit en criminologisch onderzoek. De rol van big data in
monitoring en opsporing, het gebruik van voorspellende algoritmes bij het
recidiverisico, en de evolutie van cybercrime zijn hier voorbeelden van. Deze
ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de criminologie die zeker voor jonge
criminologen van belang zijn.
Thema 2: Naast het criminologisch werkveld verandert de vorm en lengte van het
promotietraject en de daaraan gestelde verwachtingen van jonge onderzoekers
ook voortdurend. Rond de eeuwwisseling werd al de noodklok geluid over
bezuinigingen op de wetenschap en de angst dat daardoor universiteiten naar de
markt zouden worden gedreven. Marktwerking zou het zwaartepunt van
onderzoek bij bepaalde onderzoeksterreinen leggen en interne instituten met
adviesfuncties in de hand werken. Betekent dit voor de criminologie dat er over
een aantal jaren alleen nog onderzoek gedaan kan worden naar best practices voor
overheidsbeleid, of kunnen theoretische stromingen nog steeds goed gedijen in het
huidige academische landschap? Naast het toenemende belang van
onderzoeksethiek en valorisatie, bestaat er ook een vraag naar snelle output en
zichtbaarheid van onderzoekers in de vorm van blogs. Wat is de impact van deze
ontwikkelingen op het onderzoek en hoe gaan promovendi om met de druk?
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SESSIE MEISJES IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN: DADER OF
SLACHTOFFER?
vrijdag 13.45-15.15, zaal B016
Voorzitter: Anne-Marie Slotboom
In deze sessie zal de rol van meisjes binnen het justitiële kader vanuit verschillende
perspectieven besproken worden: als slachtoffer van seksuele uitbuiting, als
slachtoffer van misbruik en mishandeling maar tevens ook als dader, en als jongere
die in een gesloten setting terecht komt.

De gevolgen van seksuele uitbuiting versus seksueel misbruik in het gezin
op vrouwelijke slachtoffers: een literatuurstudie
Kelly Selvius
Achtergrond Het is bekend dat seksueel kindermisbruik verregaande gevolgen
heeft op het leven van de slachtoffers. Inzicht in de gevolgen van seksuele
uitbuiting bij minderjarige meisjes zijn echter minder bekend, wat effectieve
behandeling in de weg staat.
Doel Deze review tracht te onderzoeken in hoeverre studies naar slachtofferschap
van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik in het gezin met elkaar te vergelijken
zijn, zodat geprofiteerd kan worden van bestaande behandelingen voor
gelijkwaardige gevolgen en de behandeling tevens kan inspelen op de
onderscheidende gevolgen van seksuele uitbuiting.
Methode De zoekopdracht bij zeven databases heeft geresulteerd in 1698 studies,
waarvan uiteindelijk 18 studies aan de inclusiecriteria voldeden en zijn
meegenomen in dit onderzoek. Vier studies betroffen seksuele uitbuiting en 14
studies gingen over seksueel kindermisbruik in het gezin.
Resultaten De voornaamste verschillen tussen de studies betroffen de gemeten
gevolgen en de tijd tussen het misbruik en het ondervragen van de slachtoffers. De
studies naar seksueel kindermisbruik in het gezin richtten zich voornamelijk op de
psychische gezondheid van de slachtoffers en onderzochten dit soms tientallen
jaren na het misbruik. Bij seksuele uitbuiting lag de focus vooral op de fysieke
gezondheid, zoals seksueel overdraagbare aandoeningen, wat binnen een paar
weken of maanden na het misbruik werd onderzocht.
Conclusie Toekomstig onderzoek naar de gevolgen van seksuele uitbuiting is
essentieel. Dit onderzoek zou longitudinaal van aard moeten zijn, gericht op
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psychische, fysieke, seksuele en alledaagse gevolgen en gemeten in slachtoffers
van zowel seksuele uitbuiting als seksueel misbruik in het gezin en in een nietmisbruikte controlegroep.

Meisjes en leefklimaat binnen de gesloten Jeugdzorg: Speciale aandacht
voor de onderlinge verhoudingen op de gesloten leefgroep is nodig
Juliette Sonderman
Achtergrond Een positief/open leefklimaat in (gesloten-) residentiele jeugdzorg
wordt gekenmerkt door goede ondersteuning van groepsleiders voor jongeren, een
goed evenwicht tussen structuur en flexibiliteit in omgang met regels, jongeren
moeten het gevoel hebben te kunnen werken aan hun problemen en dat allemaal
in een positieve sfeer op de groep. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijk
leefklimaat een voorwaarde is voor de behandelmotivatie en voor het behalen van
behandelresultaat. Er is relatief weinig wetenschappelijke aandacht voor meisjes in
geslotenheid, terwijl inmiddels 43% van de jongeren in Jeugdzorg plus van het
vrouwelijke geslacht is. Ook laat onderzoek zien dat het functioneren van deze
meiden ook na hun opnames vaak nog steeds chaotisch en instabiel verloopt. Het is
dus belangrijk om voor meisjes een goed leefklimaat te creëren en te behouden.
Doel A) Inzicht krijgen in hoe jongens versus meisjes het leefklimaat in gesloten
jeugdzorg ervaren. B) Inzicht krijgen in de relatie tussen het leefklimaat, agressie en
depressieve coping.
Methode Middels vragenlijsten zijn het ervaren leefklimaat, de neiging tot agressie
en depressieve coping gemeten bij opgesloten meisjes (n=59). Deze resultaten zijn
middels structural equation modeling vergeleken met opgesloten jongens (n=175)
en meisjes in open residentiele jeugdzorg (n=35).
Resultaten en Conclusie Opvallend is dat voor meisje met name de ‘sfeer’ op de
leefgroepen negatief wordt gevonden. Een sekse specifiek model verduidelijkt de
verhouding tussen sfeer en agressie. Groepsleiders zijn belangrijk voor het
beinvloeden van de sfeer. Voor meisjes is een goede onderlinge sfeer op de
leefgroep heel belangrijk. Er is een relatie tussen sfeer, coverte agressie en
depressieve coping. Het is voor meisjes belangrijk om de onderlinge verhoudingen
tussen jongeren actief te verbeteren, aandacht voor coverte agressie is daarbij
noodzakelijk. Op basis van dit onderzoek is een hulpmiddel voor de praktijk
ontwikkeld om het leefklimaat voor meisjes positief te beïnvloeden.

- 133 -

Trauma’s en internaliserende problemen bij antisociale adolescenten die
behandeld zijn bij een forensische ambulante behandelinstelling: De rol
van sekse en etniciteit
Anne-Marie Slotboom, Jan Hendriks, Machteld Hoeve, Margaret Zahn
Achtergrond Steeds vaker wordt gekozen om antisociale jongeren ambulant te
behandelen in plaats van op te sluiten. Om adequaat te kunnen behandelen is het
van belang te weten of er een verschil is in achtergrondproblematiek van
verschillende groepen jongeren. In deze presentatie wordt vooral ingezoomd op
jongens versus meisjes en jongeren met een verschillende etnische achtergrond.
Doel In deze studie is de relatie tussen verschillende trauma’s en internaliserende
problemen onderzocht. Deze problemen worden bij jongens vaak over het hoofd
gezien en bij meisjes juist vaak gesignaleerd. Onbekend is in hoeverre traumatische
ervaringen als mishandeling en seksueel misbruik internaliserende problemen
voorspellen van jongens, meisjes en jongeren met een verschillende etnische
achtergrond.
Methode Behandeldossiers van 415 adolescenten, behandeld bij De Waag (208
jongens en 207 meisjes) zijn gescoord op aanwezigheid van een groot aantal
risicofactoren.
Resultaten Meisjes behandeld in een forensische setting blijken vaker mishandeld
en seksueel misbruikt en hebben ook meer internaliserende klachten dan jongens.
Echter, wat betreft diagnoses zoals angst en stemmingsstoornissen blijken jongens
en meisjes niet te verschillen. Mishandeling en seksueel misbruik blijken
internaliserende problemen te voorspellen voor zowel jongens als meisjes als voor
jongeren met een verschillende etnische achtergrond.
Conclusie Ondanks verschillen in prevalentie van trauma en internaliserende
problemen tussen jongens en meisjes en jongeren van verschillende etnische
achtergrond blijken de traumatische ervaringen, gecontroleerd voor geslacht en
etniciteit, voorspellend voor internaliserende problemen.
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SESSIE TAAL VAN ONTKENNING BIJ CRIMINALITEIT EN
MENSENRECHTENSCHENDINGEN
vrijdag 13.45-15.15, zaal B031
Voorzitter: Roland Moerland
Uit de literatuur over de sociale constructie van problemen is maar al te zeer
bekend dat sociale problemen onlosmakelijk verbonden zijn met
definitieprocessen, dat die problemen voor verschillende mensen verschillende
betekenissen kunnen hebben en dat het zwaar aanzetten, dan wel wegredeneren
van problemen sommige partijen tot voordeel strekt en andere benadeelt. Taal
speelt in dit proces een cruciale rol. Vaak zijn de gebezigde termen vaag en multiinterpretabel, maar wordt er in politieke zin een betekenis aan gegeven, die het
patroon van ideologieën dat dominant is in een samenleving reflecteert en
legitimeert. Auteurs zoals Stanley Cohen en Judith Butler, maar ook andere denkers
zoals Michel Foucault hebben met hun werk een conceptuele basis gelegd voor hoe
we kritisch naar de rol van taal en meer specifiek de taal van ontkenning kunnen
kijken. Tijdens de themasessie willen we verder gaan dan dergelijke conceptuele en
filosofische verhandelingen en de nadruk leggen op taal in actie om zodoende een
beter inzicht krijgen hoe het proces van ontkenning zich in de praktijk voltrekt en
welke rol taal daarin speelt. Het gaat daarbij zowel om de wijze waarop ontkenning
taalkundig wordt geconstrueerd, als ook om de maatschappelijke implicaties
daarvan.

Not an easy question: Dialectic processes of acknowledgment and denial
of revolutionary crimes in Argentina
Willem de Haan, Eva van Roekel
Background and Aim We explore why acknowledgment of revolutionary crimes of
the seventies is still a highly emotional issue in Argentina, even today.
Method We look at three Argentine groups that have been seeking
acknowledgement for the crimes committed by guerilla groups and have argued for
a complete historical reconstruction of what has happened in Argentina during the
1970s. We document the claims these groups have brought forward and analyze
the reactions to these claims by Argentine human rights organizations. We put an
emphasis on ‘denial in action’ and analyze what exactly is being denied and by
whom and how these denials are manifested.
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Results and Conclusion Our analysis shows that acknowledgment and denial of
revolutionary violence of the 1970s has not been a straightforward but rather
dialectic, highly fluctuating, process. On a conceptual level, our analysis shows that
denial and acknowledgment should be seen as a transformative social process in a
society recovering from collective violence rather than as a set of clear-cut
semantic practices. We show that key concepts like memory, truth and justice tend
to be monopolized by human rights organizations. In their dominant discourse the
sufferings caused by attacks of guerilla groups in the 1970s cannot be recognized,
because acknowledgement of this suffering would tarnish the memory of the
victims of state terror during the military dictatorship. The language of denial in a
post-conflict setting like Argentina cannot be sufficiently understood without
situating acknowledgment and denial in its historical and socio-political context.

Stedelijke inrichting & ‘Memoralisation’
Chrisje Brants, Katrien Klep
Achtergrond Uitgangspunt van de bijdrage is dat het articuleren van denial (en
erkenning) behalve door woorden ook door andere manieren van expressie
gebeurt, i.c. door de inrichting van de stedelijke omgeving nadat ernstige
misdrijven tegen de menselijkheid er hebben plaatsgevonden. Dit is een in de
antropologie gangbare benadering.
Doel en Methode De bijdrage gaat over Joods Amsterdam en de 'memorialisation'
die er al dan niet plaatsvond en plaatsvindt na de tweede wereldoorlog. We kijken
hoe het proces van ‘memorialisation‘ zich heeft voltrokken: wanneer en hoe
gebeurde wat, welke plekken worden wel en niet herdacht en door wie?
Resultaten Aan de orde komen het wegvagen van de oude Jodenbuurt (en o.a. de
bouw van de IJtunnel en de Wibautstraat in de jaren 60 resp. 50), het
Auschwitzmonument en de herdenking van bepaalde gebouwen (Stopera,
meisjesweeshuis) in de jaren 80, maar uitdrukkelijk niet het kantoor van de Joodse
Raad. Ook kijken we naar Amsterdam Oost waar, anders dan in het Centrum,
uitvoerige memorialisation heeft plaatsgevonden op initiatief van particulieren en
niet van de gemeente.
Conclusie Door te kijken naar de manier waarop zich het bovengenoemde proces in
de loop der jaren heeft voltrokken kunnen we een beter begrip krijgen van de
manier waarop Amsterdam met de erfenis van de Holocaust omging en omgaat.
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Taal van ontkenning: Doping in de wielersport
Henk van de Bunt
Achtergrond Het bestaan van dopinggebruik in de wielersport is al lange tijd een
publiek geheim. In de afgelopen jaren kwamen er echter harde onthullingen naar
buiten over de grote schaal van epo-gebruik. De zaak-Armstrong leek een definitief
einde te maken aan de schemerachtige situatie in de professionele wielrennerij; er
werd binnen en buiten de wielersport al gewag gemaakt van het nieuwe (‘schone’)
wielrennen.
Doel De onthullingen riepen de vraag op hoe het mogelijk was dat zo lang en op
zo’n grote schaal de misstanden konden voortbestaan. Waarom is Armstrong pas
na 7 overwinningen in de Tour tegen de lamp gelopen? Is er sprake van perfecte
afscherming? De bijdrage beperkt zich tot de oorzaken, achtergronden van de
verhullingen en onthullingen in de wielersport.
Methode Bestudering wetenschappelijke literatuur en documentatie van
instanties.
Resultaten en Conclusie Vaak wordt gesuggereerd dat er sprake is van een
‘omerta’, die ertoe leidt dat insiders de vuile was niet buiten durven te hangen.
Echter: ondanks ‘omerta’ zijn er veel insiders bereid tot onthullingen. De werking
van afgedwongen stilzwijgen berust niet zozeer op afschrikking als wel op de
werking van culuur/taal; in casu de taal van de ontkenning. Verder suggereert
Simmel’s concept ‘secret society’ dat groepen die gesloten zijn dankzij deze
geslotenheid geheimen kunnen bewaren. Dit is een overdrijving van de
geslotenheid van deze gemeenschap (professionele wielrennerij). Er is veel minder
geslotenheid. Geheimen blijven evenwel betrekkelijk goed bewaard dankzij de
buitenwereld (het publiek, de media, etc.) die belangen hebben in de wielrensport
en graag blijven geloven in de taal van de ontkenning.

‘Troostmeisjes’: De structurele ontkenning van seksuele slavernij
Roland Moerland
Achtergrond Afgelopen jaar maakten Zuid-Korea en Japan bekend dat ze tot een
akkoord waren gekomen over de zogenaamde ‘troostmeisjes’ (ianfu). Een in
termen van ontkenning veelzeggend begrip, want in werkelijkheid gaat het om o.a.
Koreaanse slachtoffers van een systeem van seksuele slavernij dat door Japan
tijdens WOII werd geïmplementeerd. De deal voorziet in een door de ZuidKoreaanse regering op te richten Fonds voor Verzoening en Herstel waaraan Japan
ook een substantiële bijdrage zal leveren. Met de deal lijkt een einde te komen aan
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een controverse die al vanaf WOII bestaat en zal er eindelijk erkenning en
genoegdoening zijn voor de slachtoffers en hun leed. Het tegendeel is echter waar.
De deal signaleert namelijk de volgende fase in een proces van ontkenning dat
tekenend is voor hoe Japan als de direct verantwoordelijke partij op structurele
wijze het slachtofferschap van de vrouwen (heeft) ontkend.
Doel Deze bijdrage boogt het historische proces van ontkenning door de Japanse
regering te analyseren en op de implicaties die daaruit volgen te reflecteren.
Methode Bestudering wetenschappelijke literatuur en discoursanalyse van
(officiële) documentatie.
Resultaten en Conclusie Het verhaal van de ‘troostmeisjes’ is bij uitstek een
verhaal van ontkenning en de rol die taal daarin speelt is onmiskenbaar. Tijdens de
oorlog speelde taal eerst een belangrijke rol in de dehumanisering van de
slachtoffers en het taalgebruik van de Japanse autoriteiten faciliteerde daarmee
het geweld tegen de slachtoffers. Na de oorlog is het taalgebruik van de Japanse
autoriteiten erop gericht geweest om iedere betrokkenheid bij de seksuele slavernij
te ontkennen.
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SESSIE VOEDSELFRAUDE
vrijdag 13.45-15.15, zaal B025
Voorzitter: Loes Kersten
Een sessie over daders, modus operandi, detectie en schadepreventie van
criminaliteit in voedselketens.

Man en paard noemen: vleesfraude als georganiseerde criminaliteit of
organisatiecriminaliteit?
Katinka Pennings, Wim Huisman
Achtergrond Nederland is net als diverse andere Europese landen getroffen door
de diverse fraudezaken in de vleesindustrie. Europol en andere politie-organisaties
suggeren dat de georganiseerde misdaad van andere illegale handel overstapt naar
voedselfraude. Tot nu toe zijn alleen bedrijfsleiders uit de reguliere vleesketen
vervolgd in strafzaken. De mondiale voedingsmiddelenindustrie suggereert 'To
think like a criminal' om voedselfraude te kunnen voorkomen. Maar wie is die
voedselfraudeur en hoe denkt die?
Doel Deze presentatie biedt een criminologische analyse van recente
voedselfraudes in de Europese vleesindustrie. De vraag is welke kenmerken van
georganiseerde criminaliteit en welke kenmerken van organisatiecriminaliteit in
deze zaken te herkennen zijn.
Methode Uit de informatie over de recente strafzaken worden daderprofielen en
gelegenheidstructuren van voedselfraude in de vleesindustrie afgeleid. Uit deze
analyse kunnen mogelijkheden voor preventie en interventie worden afgeleid.
Resultaten en Conclusie Recente gevallen van voedselfraude in de vleesindustrie
hebben
kenmerken
van
zowel
georganiseerde
criminaliteit
als
organisatiecriminaliteit, maar zijn vooral verbonden met gelegenheden in de
reguliere vleessector.

Sjoemelvoedsel: Een criminologische analyse van de tien meest kwetsbare
voedingsmiddelen
Angela Leonora, Wim Huisman
Achtergrond Hoewel voorbeelden teruggaan tot de oude Grieken en Romeinen, is
er de laatste jaren veel aandacht voor voedselfraude. Bekende gevallen zijn de
paardenvleesfraude in Europa en de melkpoederfraude in China. Maar er zijn veel
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meer gevallen van voedselfraude. Zo bevatten potjes oregano vaak grotendeels
andere blaadjes en wordt er veel meer dure Manukahoning verkocht dan er wordt
geproduceerd. In 2015 publiceerde RIKILT een top-10 van voedselproducten die het
meest fraudegevoelig zijn, namelijk kruiden en specerijen, olijfolie, vis en
visproducten, melk en melkproducten, vlees, plantaardige vetten en oliën (excl.
olijfolie), noten en zaden, honing en overige zeevruchten (geen vis) (Weesepoel &
Van Ruth, 2015).
Doel Doel van dit onderzoek is vast te stellen of daad- en daderkenmerken van
voedselfraude samenhangen met kenmerken van voedselproducten en
voedselproductieketens.
Methode GFSI (Global Food Safety Initiative) heeft een categorisatie van zeven
verschillende vormen van voedselfraude gemaakt. Op basis van de data in drie
internationale databanken (EU Rapid Alert System for Food and Feed, USP Food
Fraud en Foodshield) wordt onderzocht welke vormen van fraude met de tien
meest kwetsbare voedselproducten voorkomen en wat bekend is over de aard van
de daders en hun motieven en gelegenheden voor het plegen van fraude.
Resultaten Bij de tien meest kwetsbare voedselproducten komen de diverse
vormen van voedselfraude voor: adulteration, dilution, substitution, counterfeiting,
grey production, unapproved enhancement, mislabeling en concealment. De
fraudevormen zijn gerelateerd aan de kenmerken van de verschillende
voedselproducten en hun productiewijzen.
Conclusie Daderprofielen, fraudevormen en criminogene gelegenheden zijn
verbonden aan de voedselproducten en de productieketen. In het bijzonder
samengestelde producten en producten met complexe, internationale productieen distributieketens zijn vatbaar voor fraude. Verder lijken kenmerken van
daderschap verbonden met de herkomst van producten en grondstoffen.

Het ontdekken van voedselfraude door de toezichthouder
Karen Gussow
Achtergrond Bij de beslissing van bedrijven om te frauderen speelt de kans op
ontdekking een belangrijke rol. Bovendien is detectie de enige vorm van
sanctiedreiging waarvan het verwachte afschrikwekkende effect empirisch is
vastgesteld. Toezichthouders spelen een sleutelrol bij deze detectie. In veel
literatuur over toezicht wordt impliciet verondersteld dat toezichthouders zowel
kunnen detecteren, als maximaal willen detecteren, terwijl bij beiden vraagtekens
kunnen worden geplaatst. Zo is bekend dat onder toezicht gestelden zullen
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proberen detectie te vermijden door de autoriteiten te misleiden en dat
capaciteitstekorten de toezichthouder dwingt tot het maken van keuzes. Detectie is
echter een weinig geproblematiseerd aspect van toezicht; daarom is dit de focus
van dit onderzoek. Het onderzoek spitst zich toe op voedselfraude: een relatief
nieuw onderwerp in de criminologische literatuur.
Doel Het gaat om een theorievormend onderzoek. Het doel is om te verklaren
waardoor op dit moment voedselfraude wordt ontdekt door toezichthouders.
Gezocht wordt zowel naar verklaringen in de aard van de criminaliteit en de
gehanteerde detectiestrategie (kunnen), als naar interne en externe druk die een
rol spelen bij het keuzeproces (willen).
Methode Een cross-case analyse van gedetailleerde reconstructies van de
ontdekking van strafrechtelijke onderzoeken naar voedselfraude, door de
opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) vanaf 2010 (beoogd n=35). Tevens
cases van voedselfraude die niet succesvol zijn gedetecteerd (n=10) en generieke
interviews (n=20) over detectie bij drie Nederlandse toezichthouders.
Resultaten en Conclusie Op dit moment in het onderzoek zijn 33 cases onderzocht
en de cross-case analyse is in verkennende fase. Verschillende hypotheses zijn
opgesteld die gedurende het proces worden getoetst tegen nieuwe cases.
Voorlopige bevindingen wijzen erop dat reguliere inspecties zoals die nu worden
uitgevoerd voor voedsel, zelden voedselfraude ontdekken. Toezichthouders zijn
afhankelijk van informatie van externen, en van de uitwisseling met andere
overheidsdiensten.

Regulering van de Belgische vleessector: Doelstellingen en dilemma’s
Loes Kersten
Achtergrond Schandalen zoals de BSE- en dioxinecrisis hebben het vertrouwen van
consumenten in de Europese vleessector en in het toezicht erop beïnvloed. Deze
incidenten vormden dan ook een belangrijke aanzet voor de hervorming van
voedselregulering. Vanwege de specifieke aard van vleesproducten is een hele
waaier van regelgeving van toepassing op deze ketens, die de belangen
beschermen van werknemers, het milieu, de overheid, bedrijven, consumenten en
dieren. De regelgeving en het toezicht erop zijn een reactie op incidenten die
schade toebrachten aan deze belanghebbenden.
Doel In de presentatie worden de doelstellingen van de (publieke en private)
regulering van de vleessector in België in kaart gebracht en hoe de sector hiermee
omgaat.
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Methode Dit gebeurt op basis van een literatuurstudie en lopend empirisch
onderzoek in België, bestaande uit een documentanalyse en interviews met
overheids- en marktactoren en hun vertegenwoordigers in verschillende schakels
van de rund- en varkensvleesketen (n=24).
Resultaten Voorlopige bevindingen wijzen erop dat de diversiteit aan regelgeving
waar de sector mee te maken heeft in de praktijk soms voor frictie zorgt bij het
nastreven van verschillende belangen. Afnemers in latere fasen van de keten
hebben veel invloed in het bepalen van standaarden in eerdere fasen. Vooral de
grote spelers in de sector (in de verschillende schakels van de keten) lijken voordeel
te hebben bij initiatieven van zelfregulering.
Conclusie De verschillende betrokkenen zoeken naar een balans tussen enerzijds
regelovertreding en gerelateerde schade voorkomen en anderzijds de handel niet
teveel belemmeren. Incidenten van regelovertreding stellen in vraag welke
belangen prioriteit krijgen in de praktijk en wat een wenselijke combinatie is van
overheids- en zelfregulering.
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SESSIE EVIDENCE BASED POLICING BIJ DE POLITIE DEN HAAG
vrijdag 13.45-15.15, zaal B030
Voorzitter: Peter Versteegh
Vanaf 2012 is de Veiligheidszorg in de regio Den Haag gebaseerd op een combinatie
van de 'evidence based' veiligheidsstrategieën: Problem Oriented Policing,
Intelligence Led Policing en Community Policing ofwel 'The Best of Three Worlds'
(B3W).
Gestart zal worden met een theoretische toelichting en de presentatie van een
onderzoeksinstrument
(B3W-matrix)
ten
behoeve
van
kwalitatieve
veiligheidssturing. Daarna zal de werking van B3W in de dagelijkse praktijk worden
toegelicht. Met name de praktische toepassing van de omgevingscriminologie bij
de aanpak van woninginbraken en van criminele jeugdnetwerken en de rol van de
onderzoeker/analist bij zo'n probleemgerichte aanpak zal worden besproken.
Vanzelfsprekend zullen ook de behaalde resultaten en effecten worden getoond.

The Best of Three Worlds, een gecombineerde veiligheidsstrategie
Peter Versteegh
Achtergrond In de zogenoemde ‘convenant-periode’ (2002-2011) bij de
Nederlandse Politie - gekenmerkt door hiërarchische en kwantitatieve sturing nam in de toenmalige regio Haaglanden na een aanvankelijk afname de
criminaliteit weer opmerkelijk toe en dreigden de afgesproken veiligheidsdoelen
niet behaald te worden. De onderzoeker kreeg van de korpsleiding opdracht te
onderzoeken hoe het tij gekeerd kon worden en een duurzame afname van de
criminaliteit en onveiligheid kon worden gerealiseerd.
Doel De ontwikkeling van een veiligheidsstrategie op basis waarvan de veiligheid
duurzaam kan worden verbeterd.
Methoden De volgende onderzoeksmethoden zijn gehanteerd: (A) Een uitgebreide
literatuurstudie naar effectieve veiligheidszorg (evidence based policing), (B)
onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren (met name datamining) en
prestatiesturing op de (lokale) criminaliteit en onveiligheid, (C) kwantitatieve
analyses van politiedata (HKS, GMS en Genesys), de Veiligheidsmonitor en CBSstatistiek, (D) statistische analyses en geografische analyses op het datawarehouse
Cognos, (E) ontwikkeling en uitvoering van een gestandaardiseerde vragenlijst ten
behoeve van kwalitatieve sturing (B3W-matrix) en evaluatie.
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Resultaten Het onderzoek heeft geresulteerd in de gecombineerde
veiligheidsstrategie ‘The Best of Three Worlds. Dit betreft een afgestemde
combinatie van de evidence based veiligheidsstrategieën problem oriented
policing, intelligence led policing en community policing. Deze veiligheidsstrategie
vormt inmiddels ruim 5 jaren de basis onder het veiligheidsbeleid van de huidige
politie-eenheid Den Haag.
Conclusie Hoewel de criminaliteit in de afgelopen jaren opmerkelijk is afgenomen,
blijft voor duurzame veiligheid aandacht voor de onmisbare veiligheidsanalyses, de
daarop gebaseerde sturing en de doorwerking van de kennis over evidence based
policing in de veiligheidspraktijk noodzakelijk.

Woninginbraken bij politie Den Haag
Kristiaan Schuppers
Achtergrond Basisteam X kampte met een forse toename van woninginbraken,
grotendeels te herleiden tot een specifieke hotspot. Het team Analyse &
Onderzoek is benaderd om nader zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken.
Doel Het bieden van aanknopingspunten voor een probleemgerichte aanpak.
Methode De achterliggende oorzaken zijn aan de hand van de drie invalshoeken
van de criminaliteitsdriehoek van Eck nader onderzocht: daders,
slachtoffers/doelwitten en omgevingsfactoren.
In de hotspotanalyse is zowel informatie en kennis van de politie als van de lokale
veiligheidspartners meegenomen. Het gaat om informatie die is opgeslagen in de
systemen, maar ook om praktijkkennis die middels interviews wordt vergaard.
Tevens is informatie ingewonnen aan de hand van eigen observaties in de wijk.
Resultaten Op basis van de analyse is er meer scherpte gekomen met betrekking
tot de geografische concentraties van de woninginbraken en de specifieke
omgevingsfactoren die hierop van invloed waren. Tevens zijn er
aanknopingspunten naar voren gekomen met betrekking tot de slachtoffers en de
daders. Op basis hiervan heeft de integrale werkgroep onder regie van de
gemeente concrete maatregelen kunnen treffen in de richting van preventie en
vergroting van de heterdaadkracht.
Conclusie Door een bredere analyse gericht op zowel de daders, slachtoffers en
omgeving, waarbij er naast politie-informatie ook informatie van de lokale
veiligheidspartners is meegenomen, is er meer focus en samenhang gekomen in de
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integrale aanpak van woninginbraken. Het aantal woninginbraken in Den Haag is
opmerkelijk afgenomen.

Probleemgerichte groepsanalyse (TDGA) bij politie Den Haag
Saskia van den Tol
Achtergrond Bij een basisteam met één van de meest structurele hot spots van
Nederland komen er signalen vanaf de werkvloer dat sprake is van een groot
probleem: een crimineel (jeugd)netwerk bestaande uit zeker honderd man. De
leden worden in verband gebracht met woninginbraken, rippen, dealen en
vuurwapengeweld. Het basisteam vraagt om een verdiepende analyse om de
netwerkleden in beeld te krijgen.
Doel Doel van de probleemanalyse is om de informatiepositie te versterken en een
gemeenschappelijk vertrekpunt te bieden voor de integrale en probleemgerichte
aanpak. Centraal staat de categorisering (crimineel kopstuk, ambitieuze delinquent,
meeloper of niet-crimineel) en prioritering van de netwerkleden, op basis waarvan
een advies wordt uitgebracht ten aanzien van de persoons-en netwerkgerichte
aanpak.
Methode In de analyse worden praktijkkennis (semigestructureerde interviews met
politiemedewerkers) en politiesystemen geraadpleegd. Er is aandacht voor
crimineel en overlastgevend gedrag, verwevenheid binnen en tussen subgroepen,
risicovolle contacten met personen of groepen en indicatoren zoals thuissituatie,
recidivegegevens en maatschappelijke participatie.
Resultaten De analyse bracht aan het licht bij welke personen en subgroepen
zorgen waren over de impact op de omgeving, radicalisering, nieuwe aanwas en
doorgroei naar zware vormen van criminaliteit. Op basis hiervan konden
subgroepen en personen worden geprioriteerd en voorgesorteerd voor een
preventieve dan wel repressieve aanpak.
Conclusie Dit voorbeeld laat zien hoezeer het nodig is om vóór aanvang van de
aanpak goed te kijken hoe het netwerk in elkaar zit. Zo krijgt elk individu een
aanpak die hij of zij “verdient” en wordt de schaarse capaciteit bij politie en
partners effectief en efficiënt ingezet op een manier die aansluit bij het probleem.
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Een verdiepende jeugdgroepanalyse bij politie Den Haag
Paul Harland
Achtergrond Een opsporingsonderzoek naar lokale drugshandel in gemeente A is
succesvol geweest, maar recentelijk maken politie en gemeente zich weer zorgen
over drugsgebruik onder jongeren. Dit lijkt met name te spelen rond een specifieke
jeugdgroep. Een nieuw opsporingsonderzoek naar drugshandel ligt voor de hand,
maar men weet niet zeker of dat voldoende is. De jongeren in deze gemeente lijken
zeer gevoelig voor middelengebruik en de veiligheidspartners willen een aanpak
formuleren om dit probleem met wortel en tak uit te roeien. Zij vragen Analyse &
Onderzoek om input daarvoor.
Doel en Methode Het doel van een verdiepende probleemanalyse is om de
achtergrond van de problematiek rond de jeugdgroep globaal in kaart te brengen
en aanknopingspunten voor een aanpak te formuleren. Daartoe werden interviews
gehouden met praktijkprofessionals van politie, gemeente en zorgpartners.
Resultaten De resultaten laten zien dat het drugsprobleem veel diverser is dan
werd gedacht hetgeen aanpassing van de huidige aanpak vergt.
Conclusie Deze casus illustreert dat een verdiepende jeugdgroepanalyse nuttige
aangrijpingspunten kan opleveren voor een probleemgerichte aanpak van een
problematische jeugdgroep.
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SESSIE LEVENSLOOP CRIMINOLOGIE
vrijdag 13.45-15.15, zaal B032
Voorzitter: Anke Ramakers
De woonsituatie van ex-gedetineerden en hun recidive
Maaike Wensveen, Hanneke Palmen, Paul Nieuwbeerta, Anja Dirkzwager
Achtergrond Het merendeel van de ex-gedetineerden recidiveert binnen enige tijd
na vrijlating. De rol die huisvesting hierbij speelt lijkt van belang. Goede huisvesting
wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van
Nederlandse gemeenten genoemd als voorwaarde voor resocialisatie. Er is echter
nog relatief weinig onderzoek hiernaar gedaan, vooral in Nederland. Eerder
criminologisch onderzoek naar de woonsituatie van (ex-)gedetineerden vond
bovendien geen eenduidige resultaten. Het merendeel van de onderzoeken maakt
gebruik van officieel geregistreerde woonsituaties, een kleiner deel hanteert
zelfgerapporteerde data. Onduidelijk is wat de meest accurate manier is om de
woonsituatie te meten.
Doel Doel van de huidige studie is om meer kennis te verkrijgen over het verband
tussen de woonsituatie van ex-gedetineerden en hun recidive.
Methode Er wordt gebruik gemaakt van data uit het Prison Project, een
grootschalig, longitudinaal onderzoek onder 1900 mannelijke gedetineerden. Voor
deze studie worden gegevens gebruikt van 822 gedetineerden, die zowel tijdens als
na detentie zijn geïnterviewd. Tevens is gemeentelijke registratiedata met
betrekking tot woonsituaties beschikbaar. Deze twee databronnen geven
gedetailleerde informatie over de huisvestingssituatie voor en na detentie,
waarmee we naast de aard ook de stabiliteit in kaart kunnen brengen.
Resultaten en Conclusie De eerste resultaten laten zien dat met name de stabiliteit
van de woonsituatie belangrijk lijkt bij het voorkomen van recidive. Met wie een
ex-gedetineerde samenwoont lijkt daarentegen minder van belang.

Moderatoren van interventie-effecten in een RCT van opvoedtraining
'Betere Start' voor (ex-)gedetineerde moeders
Natasha Koper, Ankie Menting, Bram Orobio de Castro
Achtergrond Kinderen van gedetineerde moeders lopen het hoogste risico op
externaliserend probleemgedrag vergeleken met andere risicogroepen.
Opvoedtrainingen voor (ex-)gedetineerde moeders blijken effectief in het
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voorkomen van probleemgedrag bij hun kinderen. Het is echter nog onduidelijk of
opvoedtrainingen, zoals Betere Start, effectief zijn voor alle groepen (ex)gedetineerde moeders. De interventie Betere Start is een aangepaste versie van
de ‘Incredible Years Parent Training’.
Doel Deze studie onderzocht moeders’ depressieve symptomen en cognitieve
denkfouten als moderatoren van interventie-effecten van opvoedtraining ‘Betere
Start’ voor (ex-)gedetineerde moeders.
Methode Via penitentiaire inrichtingen in Nederland werden 91 (ex-)gedetineerde
moeders en 133 kinderen geworven. Moeders werden random verdeeld over een
interventie- en controleconditie. Data werd verzameld op voormeting,
tussenmeting, nameting en follow-upmeting met gevalideerde meetinstrumenten:
Alabama Parenting Questionnaire (APQ), intensiteitsschaal van Eyberg Child
Behavior Inventory (Eyberg), probleemschaal ‘Agressief Gedrag’ van CaregiverTeacher Report Form (C-TRF) en Teacher’s Report Form (TRF), Hoe ik Denkvragenlijst (HID) en ‘Depressie’ subschaal van de Symptom Checklist (SCL).
Resultaten Multilevel regressiemodellen in HLM toonden aan dat depressieve
symptomen een significante moderator was van (C)TRF externaliserend
probleemgedrag (p = .004). Cognitieve denkfouten bleek een marginaal significante
moderator van (C)TRF externaliserend probleemgedrag (p = .091). Er bleken geen
significante
moderatoren
van
moeder-gerapporteerd
externaliserend
probleemgedrag of opvoedgedrag.
Conclusies Betere Start bleek effectiever in het verminderen van leerkrachtgerapporteerd externaliserend probleemgedrag bij moeders met meer depressieve
symptomen, terwijl kinderen van moeders met meer depressieve symptomen in de
controlegroep juist meer probleemgedrag vertoonden volgens leerkrachten. Het
tegenovergestelde bleek voor cognitieve denkfouten: Betere Start was effectiever
voor kinderen van moeders met minder cognitieve denkfouten. Praktische
implicaties worden besproken.

Zonder baan, in de problemen? Een studie naar typen inactiviteit en
crimineel gedrag
Anke Ramakers, Mikko Aaltonen
Achtergrond Om de relatie tussen werk en crimineel gedrag te onderzoeken maken
de meeste eerdere studies slechts onderscheid tussen werkenden en nietwerkenden. Recente studies wijzen echter uit dat het beschermende effect van
werk afhankelijk is van het type baan (stabiliteit, kwaliteit). Onduidelijk is of het
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criminogene effect van niet werken afhankelijk is van het type inactiviteit. Eerdere
studies differentieerden niet tussen verschillende typen inactiviteit (werkloosheid,
non-participatie met legitieme redenen (o.a. in opleiding, zorgtaken) of nonparticipatie zonder legitieme redenen). Dit kan de resultaten vertekend hebben.
Ook waren deze studies niet in staat de geldigheid te toetsen van theoretische
verklaringen die aan sommige typen inactiviteit een criminogeen effect
toeschrijven en aan andere niet.
Doel Deze studie onderzoekt of de kans op crimineel gedrag afhankelijk is van het
type inactiviteit dat iemand ervaart.
Methode Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van fixed-effect analyses op
longitudinale registratiedata over een representatieve steekproef van Finse
huishoudens.
Resultaten De analyses wijzen uit dat de kans op crimineel gedrag afhankelijk is van
het type inactiviteit dat iemand ervaart.
Conclusie Het criminogene effect van niet werken lijkt afhankelijk te zijn van het
type inactiviteit. Studies die onderscheid maken tussen typen inactiviteit kunnen
specifieker dan eerdere literatuur op dit terrein richting geven aan beleid gericht
op criminaliteitspreventie en arbeidstoeleiding.
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ROUNDTABLE ETHNOGRAPHY IN CONTEMPORARY, APPLIED, AND
CULTURAL CRIMINOLOGICAL RESEARCH
vrijdag 13.45-15.15, zaal A008
Voorzitter
Brenda Oude Breuil (Universiteit Utrecht)
Deelnemers
Alex Belloir (student Universiteit Utrecht)
Janine Janssen (Avans Hogeschool)
Rosa Koenraadt (Universiteit Utrecht)
Sabine Tilborghs (student Universiteit Utrecht)
Ethnography – in short: the description of a (sub)culture by immersing oneself in it
– has been claimed as the method par excellence within cultural criminology. Its
insiders perspective, thick descriptions and the insights it allows into (cultural)
processes of meaning-making, promise a deep understanding of the cultural and
sensual side of crime (e.g. Katz 1988). Moreover, immersing oneself in a
(sub)culture for a considerate amount of time gives a unique opportunity to collect
data in settings that otherwise would be hard to penetrate. But is such kind of
research still feasible in our fluid and fast era? In this roundtable we discuss pros
and cons of ethnographic research. We do not only look at traditional ethnography
but also at its more recent forms: multi-sited, instant, patchwork, virtual, visual and
ghost-ethnography, from research experiences of the discussants - e.g. trafficking
in minors for exploitation in criminal activities (Oude Breuil); experiences of
violence of migrant elderly within dependency relationships (Janssens); demand
and supply of illicit pharmaceuticals (Koenraadt); social organisation and policing of
Paris’ cannabis markets (Belloir) and the online and offline market in sperm and coparenthood (Tilborghs).
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Jolande uit Beijerse

Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk
2de, herziene uitgave

NIEUW 2017 | ISBN 9789046608692 | 307 p. | € 34,00
Jeugdstrafrecht wordt in dit boek eigentijds
behandeld, niet vanuit het systeem van de
wet, maar vanuit de gang van zaken in de
rechtspraktijk. Zo vindt de lezer bijvoorbeeld een ruime behandeling terug van de
buitengerechtelijke afdoening door bureau
Halt en het Openbaar Ministerie omdat het
gros van de door jeugdigen gepleegde
misdrijven in Nederland op deze manier
wordt afgehandeld. Ook zijn er aparte
hoofdstukken gewijd aan de situatie op het
politiebureau c.q. het verblijf in de politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat kader,
vooruitlopend op de straf.
De vele praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke memorie van toelichting ter illustratie van de achtergrond van de huidige bepalingen, maken dit boek zeer toegankelijk en een aanrader
voor iedereen die in de werking en achtergronden van het Nederlandse jeugdstrafrecht geïnteresseerd is.
mr. dr. Jolande uit Beijerse is universitair hoofddocent straf- en
strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Ze is rechter-plaatsvervanger bij het team jeugd van de rechtbank
Rotterdam, lid van de commissie van toezicht van justitiële jeugdinrichting de Hartelborgt en lid van de European Council for Juvenile
Justice in Brussel.

Antoinette Verhage (red.)

Deontologie en integriteitsbewaking.
Handboek voor criminologen
NIEUW 2017 | ISBN 9789046608623 | 274 p. | € 29,95
Criminologen werken vaak in sectoren
waarbij integer optreden essentieel is, en
veelal ook de kern uitmaakt van hun functie. Morele dilemma’s liggen in hun beroepspraktijk voor het oprapen. Bij elke
beslissing staan professionele en persoonlijke standaarden centraal.
Hoe bijvoorbeeld te handelen in zaken als:
o het al dan niet aanvaarden van geschenken als ambtenaar,
o het afwegen van beroepsgeheim en informatieplicht als hulpverlener, het omgaan met informatie als politieman of magistraat,
o het weergeven van onderzoeksresultaten of het omgaan met de
druk om commerciële doeleinden te bereiken,… ?
In dit handboek komen deskundigen aan het woord over integriteit
en deontologie, en de dilemma’s in hun praktijk. Het geeft aan criminologen (in spe) handvatten om met dilemma’s om te gaan.
Prof. dr. Antoinette Verhage (red.) is verbonden aan de vakgroep
Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, IRCP, Universiteit Gent. Ze
doceert er, naast de politiegerelateerde vakken, het vak Deontologie en Integriteitsbewaking.

Gert Vermeulen

Essential texts on international and European criminal law
(9th edition, updated till 1 January 2017))

NEW 2017 | ISBN 9789046608678 | 929 p. | € 65,00
This volume comprises the principal policy
documents and multilateral legal instruments on international and European criminal law, with a special focus on Europol and
Eurojust as well as on initiatives aimed at
combating international or organized crime
or terrorism.
The texts have been ordered according to
the multilateral co-operation level within
which they were drawn up: either Prüm, the
European Union (comprising also Schengenrelated texts), the Council of Europe or the United Nations.
It is meant to provide students as well as practitioners (judicial and
law enforcement authorities, lawyers, researchers, ...) throughout
Europe with an accurate, up-to-date edition of essential texts on
these matters.
Gert Vermeulen is professor of Criminal Law and director at the
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) Ghent
University.

International Revue of Penal Law
Revue Internationale de Droit Penal (RIDP)
NEW AT MAKLU’S 2017
RIDP is the primary medium and the core scientific product of the
AIDP –International Association of Penal Law, since 1924.
This peer-reviewed journal seeks to contribute to the development of ideas, knowledge and practices in the field of penal sciences. Combining international and comparative perspectives, the RIDP covers general
theory and penal philosophy, general penal
law, special penal law, criminal procedure
and international penal law.
The RIDP is published twice a year. At least
one issue a year is dedicated to the Association’s traditional scientific activities and is linked to an annual AIDP
conference, a world conference or, every five years, the International Congress of Penal Law. The other issue will occasionally be dedicated to a single, topical scientific theme, chosen by the Scientific
Committee of the Association. For both issues, submissions will be
made upon invite.
Vol 87 (1): The Protection of the environment through criminal Law
José Luis De La Cuesta, Ligeia Quackelbeen, Nina Peršak & Gert
Vermeulen (ed.)
Vol 87 (2): Food Regulation and Criminal Justice
Adan Nieto Martín, Ligeia Quackelbeen, Michele Simonato (ed.)
More on: www.maklu-online.eu/ridp

European Journal of Policing Studies (EJPS)
Antoinette Verhage (editor in chief)
Wim Hardyns, Dominique Boels, Lieselot Bisschop (editors)
The European Journal of Policing Studies is a
peer-reviewed journal that aims to publish articles addressing the topic of policing and police
studies in the broad sense.
The Journal aspires to give insight into current
discussions or issues on and within policing. It
focuses on issues that are of interest to the police
(and other actors in policing), and that may shape
(the future of) policing. It offers contributions in a broad domain,
including contemporary academic (empirical) research on policing
(by the police as well as other actors), phenomena that may be of
interest to policing actors, education, policing strategies and styles,
accountability and democratic rights, legal and political developments, and policing policy and practice.
EJPS regularly publishes special issues:
• Policing Metropolises (vol 2, iss 1)
• Plural Policing (vol 2, iss 3)
• Migrants as Police Officers (vol 2, iss 4)
• Policing, Boundaries and the State (vol 3/iss 2)
• Policing in Times of Uncertainty (vol 4/iss1)
• Observing the observers: Ethnographies of the social world of
the police (vol5/iss1)
More on: www.maklu-online.eu/ridp

Panopticon

Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch
welzijnswerk
Gert Vermeulen (hoofdredacteur)
Panopticon is een forum waarin alle informatie
over wat er zich in en rond de strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch welzijnswerk afspeelt, systematisch en deskundig aan
bod komt.
Informatie en ideeën van het ene strafrechtelijk
actieveld stromen door naar het andere, waar
men vroeger in het beste geval een gebrekkig
zicht op alle relevante deelfacetten had, en bijgevolg het totaalbeeld uit het oog verloor.
Wetenschappers, strafrechters, criminologen en alle andere actoren
op het strafrechtelijke en forensische veld hebben hier de unieke
mogelijkheid om elkaar op de hoogte te houden van hun gedeelte,
en met elkaar en beleidsverantwoordelijken in open discussie te
treden.
Meer op: www.maklu-online.eu/panopticon
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9.30 - 9.45 Welkomstwoord
9.45 - 11.15 Keynote speakers

C131
C131
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NVC congres 2017

ZAALOVERZICHT DONDERDAG

Criminologie
en de praktijk

11.35 - 13.05		
Radicalisering, jihadisme en terrorisme
B025 36
Detentie I
B030 39
Leids victimologisch onderzoek
B032 42
Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit
A002 46
Opsporing en vervolging
B014 48
Preventie van criminaliteit
B016 52
Roundtable Het adolescentenstrafrecht in de praktijk
A014 55
Roundtable Kindermishandeling: Op zoek naar een effectieve aanpak
A008 56

NVC congres
15 en 16 juni 2017

14.00 - 15.30		
Theoretische en methodologische vernieuwingen in de criminologie
B032 58
Organisatiecriminaliteit
B016 62
Cybercrime I
B025 66
Groene criminaliteit
B014 70
Forensisch sporenonderzoek op de plaats delict
B030 73
Roundtable Seksuele straatintimidatie
A014 76
Roundtable Leefklimaat in Penitentiaire Inrichtingen
A008 77

Slachtofferschap
Detentie II
Ruimtelijke en temporele criminaliteitspatronen
Digitale rechtshandhaving in de praktijk
Roundtable De uitzetting van criminele vreemdelingen in de praktijk
Roundtable Historische criminologie: een vooruitblik

B016
B030
B032
B025
A014
A008

81
85
88
92
95
96

ZAALOVERZICHT VRIJDAG
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Congresbundel

Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
16.00 - 17.30		
Universiteit Leiden
Rechtspraak en straffen
B014 78

9.30 - 11.00		
Culturele criminologie
B025 97
Publieke opinie omtrent veiligheid
B030 100
Crime Caught on Camera
B016 103
Cybercrime II
B031 106
Jeugd en criminologie
B032 109
Roundtable Gezinsgericht werken in de mannengevangenis
A014 112
11.30 - 13.00 		
Pecha Kucha
B025 113
Crimmigratie: Effecten voor toegang, verblijf en vertrek van vreemdelingen
B031 118
Het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen: de Life-In-Custody Study
B030 121
Op zoek naar verklaringen van de daling in jeugdcriminaliteit
B032 125
Roundtable Mogelijkheden voor onderzoek naar risico gestuurd toezicht bij bedrijven
A008 129
Roundtable (Jong) criminologisch onderzoek in de hedendaagse praktijk
A014 131
13.00 - 13.45 Posterpresentaties van de NVC-scriptieprijs genomineerden

Restaurant

13.45 - 15.15 		
Meisjes in moeilijke omstandigheden: dader of slachtoffer?
B016
Taal van ontkenning bij criminaliteit en mensenrechtenschendingen
B031
Voedselfraude
B025
Evidence based policing bij de politie Den Haag
B030
Levensloop criminologie
B032
Roundtable Ethnography in contemporary, applied, and cultural criminological research
A008
15.35 - 15.50 Uitreiking scriptieprijs
15.50 - 17.20 Keynote speakers

C131
C131

132
135
139
143
147
150
23
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