Nederlandse Vereniging voor Criminologie
Online congres 2021
Vanwege het nog onzekere verloop van de pandemie en de vaccinaties, krijgt het jaarlijkse
congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie dit jaar de vorm van een eendaags
online congres met live-sessies. Het NVC online congres vindt op vrijdag 18 juni plaats. Dit jaar
willen we de aandacht richten op het thema:
Georganiseerde misdaad – Ontwikkelingen en uitdagingen
Georganiseerde misdaad wordt steeds zichtbaarder in onze maatschappij – van berichten over de
zoveelste liquidatie in Amsterdam tot verontrustende beelden van een zeecontainer omgebouwd
tot een martelkamer. Er is dan ook onverminderd aandacht voor de aard, omvang en aanpak van
deze vorm van criminaliteit binnen Nederland en Europa. De link tussen wetenschappelijk
onderzoek naar georganiseerde misdaad en de praktijk van opsporing, vervolging en berechting
is van fundamenteel belang. Daarnaast zijn er binnen de criminologie tal van onderzoeksgebieden
en expertises die relevant zijn in de beantwoording van vragen over georganiseerde misdaad, van
cybercriminaliteit tot levensloopcriminologie en empirical legal studies. Dit thema roept dus
vragen op die relevant en zeer actueel zijn, waaronder:
Hoe ontwikkelt de criminele carrière van een dader binnen de georganiseerde criminaliteit zich?
Hoe ziet het netwerk van deze daders eruit? Hoe kunnen (overheids)instanties verschillende
vormen van georganiseerde criminaliteit tegenwerken? Wat is ondermijning en hoe verhoudt
ondermijning zich tot georganiseerde misdaad? In hoeverre is klimaatcriminaliteit georganiseerde
misdaad? Wie zijn de slachtoffers van georganiseerde misdaad en hoe kan aan hen een stem
worden gegeven? Hoe heeft de georganiseerde misdaad zich tijdens de Covid-19 pandemie
ontwikkeld? Zijn er gedurende die pandemie ‘nieuwe’ vormen van georganiseerde misdaad
ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering of vrijheidsbeperkingen?
In een plenaire sessie zullen vooraanstaande wetenschappers en professionals een discussie
rondom het thema ‘georganiseerde misdaad en ondermijning’ leiden. Daarnaast bestaat het online
congres uit een aantal parallelsessies van ongeveer anderhalf uur waarin sprekers over
uiteenlopende criminologische thema’s zullen presenteren en discussiëren met online
aanwezigen. Hierbij komen zowel georganiseerde misdaad als tal van andere onderwerpen aan
bod. Sessies worden alleen live gestreamd en bijgevolg niet opgenomen. Aan het eind van de dag
zal de digitale uitreiking van de jaarlijkse NVC scriptieprijs plaatsvinden. Tijdens het congres is
er ruimte voor informeel gesprek, kennismaking en/of brainstormen met andere deelnemers.

Deelname aan het online-congres is gratis.

Indienen bijdrage(n) voor NVC online congres 2021
We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage in één van de parallelsessies op
het online congres. Hieronder wordt beschreven op welke manieren u een bijdrage kunt leveren. U kunt
uw voorstel voor een bijdrage indienen via het platform op www.nvccongres.nl,. Voorstellen kunnen
worden ingediend tot en met vrijdag 14 mei 2021.
Optie 1: Reguliere presentatie
U geeft een presentatie van ongeveer 12 minuten, afhankelijk van het uiteindelijke aantal sprekers in de
panelsessie. Deze presentatie gaat over uw onderzoek (wetenschappelijke presentatie) of over een bepaald
onderwerp binnen uw werkzaamheden als professional uit de praktijk of beleid (praktijkpresentatie).
•

•

Wetenschappelijke presentatie
Uw voorstel voor het te presenteren onderzoek dient voorzien te zijn van een titel en een
gestructureerde samenvatting in het Nederlands (Engels bij een Engelstalige presentatie) van
maximaal 250 woorden, met de volgende kopjes:
- Achtergrond en doel
- Methode: data en analyses
- Resultaten en conclusie
Praktijkpresentatie
Uw voorstel voor het te presenteren project of de praktijkervaring dient voorzien te zijn van een
titel en een gestructureerde samenvatting in het Nederlands (Engels bij een Engelstalige
presentatie) van maximaal 250 woorden, met de volgende kopjes:
- Achtergrond en doel
- Praktijk: beschrijving van project en/of ervaring
- Conclusie

Optie 2: Pecha Kucha presentatie
U houdt een ‘Pecha Kucha’ presentatie, die bestaat uit een diavoorstelling van 20 afbeeldingen die elk
automatisch 20 seconden worden getoond en daarmee precies 6 minuten en 40 seconden duurt. De
presentator praat het online publiek door de beelden heen. Zie voor meer informatie over een ‘Pecha
Kucha’ presentatie: https://mwortel1.wordpress.com/hoe/ en http://www.pechakucha.org/. Voor het
voorstel gelden dezelfde richtlijnen als bij de reguliere presentaties.
Optie 3: Themasessie
Wij verwelkomen themasessies ten zeerste. In dat geval is een coherente sessie verzekerd. U wordt
verzocht de samenvattingen behorend bij deze themasessie individueel in te dienen. Zorg daarbij dat vooraf
aan het indienen de naam van de themasessie goed is afgestemd. Daarnaast wordt de organisator van de
sessie gevraagd te mailen naar de inhoudelijk programmacoördinator Jessica Hill (e-mail: j.m.hill@vu.nl)
met de titel van de themasessie en de presentaties in de bedoelde volgorde. Een themasessie dient te bestaan
uit vier tot vijf presentaties.
Optie 4: Roundtable sessie
Het is ook mogelijk om een ‘roundtable’ sessie in te dienen. In een ‘roundtable’ sessie worden geen
presentaties gehouden, maar gaan vier tot zes deelnemers (bij voorkeur een mix van wetenschappers,
professionals uit de praktijk en beleid) met elkaar in debat over een bepaald onderwerp. De organisator
van de ‘roundtable’ sessie dient deze sessie als geheel in (inclusief titel, een toelichting/samenvatting van
maximaal 250 woorden en de namen en werkgevers van de deelnemers). Tijdens de sessie wordt het
thema in de digitale omgeving besproken door de deelnemers, maar uiteraard zijn andere congresbezoekers van harte welkom om aan de discussie deel te nemen.
Selectie van bijdragen
Mogelijk kunnen niet alle ingediende voorstellen worden geaccepteerd. Onderwerp, volledigheid en
kwaliteit van de samenvatting zijn hierin bepalend. Uiterlijk eind mei zal contact worden opgenomen met
iedereen die een voorstel heeft ingediend.

Thema’s
Bij het indienen van uw voorstel op de website wordt u gevraagd deze in te delen in één van de
onderstaande thema’s.
Biosociale criminologie
Methoden en technieken van criminologisch onderzoek
Corona pandemie
Migratie en criminaliteit
Culturele criminologie
Ondermijning en georganiseerde misdaad
Cybercrime
Opsporing en vervolging
Detentie
Organisatiecriminaliteit
Drugs criminaliteit
Preventie van criminaliteit
Financiële criminaliteit
Publieke opinie omtrent veiligheid
Gender en criminaliteit
Radicalisering, jihadisme en terrorisme
Forensisch onderzoek
Rechtspraak en straffen
Groene criminologie
Ruimtelijke spreiding van criminaliteit
Historische criminologie
Slachtofferschap
Jeugd en criminaliteit
Theoretische criminologie
Justitiële interventies
Overige thema’s
Levensloopcriminologie

Aanmelden voor NVC online congres
Door een voorstel voor een bijdrage in te dienen en geaccepteerd te krijgen meldt u zich automatisch aan
voor het online congres. Hou dan de gehele vrijdag 18 juni vrij, want er kan geen rekening worden
gehouden met voorkeuren voor tijdstippen van sessies. Het dagprogramma wordt 1 juni bekend gemaakt.
Indien u geen bijdrage indient, maar wel de presentaties wilt bijwonen en deel wilt nemen aan discussies
tijdens het online congres, dan kunt u zich nog tot en met woensdag 16 juni 2021 17.00 uur aanmelden.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@criminologie.nl. Vermeld daarbij uw naam,
affiliatie, en te gebruiken e-mailadres op het online congres. U ontvangt donderdag 17 juni de nodige
gegevens om aan het online-congres deel te nemen.

