
NVC Digitale Marktdag   
  
Programma 19 juni 
 
08.00 – 08.45u Algemene ledenvergadering NVC 
08.45 – 09.00u Pauze 
09.00 – 10.30u Parallelsessies 1  
10.30 – 10.45u  Pauze 
10.45– 12.15u Parallelsessies 2 
12.15 – 12.45u Lunchpauze (met muziekplaylist) 
12.45 – 14.15u Parallelsessies 3 
14.15 – 14.30u  Pauze 
14.30 – 16.00u  Parallelsessies 4 
16.15 – 16.45u Uitreiking NVC-scriptieprijs en woord van de voorzitter 
aansluitend Pubquiz (tot 17.15 uur) en borrel 
 

De sessie-indeling staat op de volgende pagina’s 

 

Algemene praktische informatie  

Sessies worden gehouden via Zoom, waarbij een besloten omgeving gecreëerd wordt. Bestuursleden 
modereren dit als technisch voorzitters van de sessies actief.  

Op 18 juni ontvangt u (sessievoorzitters, presentatoren en deelnemers) de links en wachtwoorden om 
deel te nemen. Dan volgen ook uitgebreide instructies met betrekking tot het gebruik van Zoom 
tijdens de sessies.  

In sessies met vier presentaties duren de presentaties maximaal 15 minuten. In het geval van drie 
presentaties in een sessie duren de presentaties maximaal 20 minuten. Na alle presentaties is er 
ruimte voor vragen en discussie. 

General information 

Sessions will be held in private meetings using Zoom video conferencing software. Members of the 
NVC board will actively moderate the sessions as technical chairs. 

On the 18th June all sessions chairs, presenters and participants will be sent links and passwords for 
the Zoom meetings. At that time detailed instructions as to how to use Zoom during the sessions will 
be provided. 

In sessions where there are four presentations, presenters may speak for a maximum of 15 minutes. 
In session where there are three presentations, presenters may speak for a maximum of 20 minutes. 
Following all presentations there will be time for questions and discussion.  



Sessie-indeling NVC Marktdag 

*Abstracts titles in English indicate an English language presentation 

Parallelsessies 1: 09.00 – 10.30u 

Sessie Undesirable migrants in limbo 
Inhoudelijk voorzitter Maarten Bolhuis; Technisch voorzitter Jessica Hill 

In search of the world’s first Undesirable but Unremoveable immigrant - Joris van Wijk 
Asylum seekers prosecuted for human smuggling: a case study of scafisti in Italy - Flavia Patane 
Third-country resettlement and integration of Guantánamo Bay ex-detainees - Gaia Rietveld 
Citizenship deprivation in relation to terrorism/national security in Europe - Maarten Bolhuis 

Sessie Divisie Detentie: Normalisatie en het onderhouden van sociale contacten in detentie  
Inhoudelijk voorzitter Jill van de Rijt; Technisch voorzitter Tamar Fischer 

Gedetineerde vaders en hun kinderen - Angela Verhagen-Braspennincx 
Normalisatie in gevangenissen in Nederland en Noorwegen - Jill van de Rijt 
Vader-kindrelaties en detentie: Een systematische literatuurreview - Simon Venema, Marieke Haan, Eric       
Blaauw & René Veenstra 

Sessie Criminaliteit en veiligheid in tijden van corona 
Inhoudelijk voorzitter Marnix Eysink Smeets; Technisch voorzitter Catrien Bijleveld 

COVID-19: angst, onzekerheid en compliance in de eerste maanden van de pandemie - Adriaan Denkers 
De maatschappelijke effecten van de pandemie van angst en onzekerheid - Marnix Eysink Smeets 
Covid-19 & Zware misdaad – Veranderende patronen en repertoires? - Hans Moors 
Psychologische misleiding in relatie tot de COVID-19 pandemie - Peter Klerks 

Sessie Criminaliteit in beeld, spraak en sport 
Inhoudelijk voorzitter Annelies Vredeveldt; Technisch voorzitter Steve van de Weijer 

De rol van bodycambeelden in de opsporing en bewijsvoering - Annelies Vredeveldt, Linda Kesteloo & 
Alieke Hildebrandt 
Spraak als bewijs: Uitspraakvariatie tussen sprekers én binnen sprekers - Meike de Boer & Willemijn 
Heeren 
Kickboksbiografie in context - Frank van Gemert 

 

  



Parallelsessies 2: 10.45– 12.15u 

Sessie Divisie Biosociale criminologie: genetische en biologische invloeden op criminaliteit 
Inhoudelijk voorzitter Steve van de Weijer; Technisch voorzitter Tamar Fischer 

Continuïteit van polygenetische invloeden op agressief gedrag gedurende de levensloop - Camiel van 
der Laan, Steve van de Weijer, Michel Nivard & Dorret Boomsma 
The predictive value of neurobiological measures for recidivism in delinquent young adults - Josjan 
Zijlmans 
The association between delinquent peer affiliation and disruptive behavior interacts with functional 
brain correlates of reward sensitivity. A biosocial interaction study in adolescent delinquents - Jorim 
Tielbeek 
De invloed van prenatale ondervoeding en blootstelling aan testosteron op crimineel gedrag – Steve van 
de Weijer 

Sessie Organisatie- en georganiseerde criminaliteit 
Inhoudelijk voorzitter Ellen Wiering; Technisch voorzitter Evelien Hoeben 

Regelovertreding en ongevallen bij chemische bedrijven - Ellen Wiering 
Als het regent in Tel Aviv, druppelt het in Brussel. Een evaluatie van de ‘Israelification’ van Europese 
luchthavens: toelichting en bedenkingen bij de wenselijkheid van bepaalde preventieve 
beveiligingsmaatregelen - Jop Van der Auwera, Dirk Van Daele & Geert Vervaeke 
Onder dreiging van een rechtszaak. Angst en schaamte bij onderzoekers van ondernemingscriminaliteit - 
Willem de Haan 

Sessie Divisie Detentie: effecten van detentie op het leven in detentie en na vrijlating 
Inhoudelijk voorzitter Jochem Jansen; Technisch voorzitter Elanie Rodermond 

Digitalisering in detentie. Een verkennend onderzoek naar het leven en werken in gevangenissen in 
Vlaanderen - Anouk Mertens, Eric Maes & Luc Robert 
Traumatisch hersenletsel en haar relatie met agressie, eerdere veroordelingen, en psychologisch 
functioneren bij Nederlandse gedetineerden - Jochem Jansen  
Terugdringen van recidive onder ex-gedetineerden: de effecten van strafzwaarte en rechtvaardige 
bejegening - Franziska Yasrebi-de Kom, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan & Paul Nieuwbeerta 

Sessie Divisie Activisme, Extremisme en Terrorisme: radicalisering & weerbaarheid 
Inhoudelijk voorzitter Fiore Geelhoed; Technisch voorzitter Rosa Koenraadt 

Resilience en radicalisering: Ondervertegenwoordiging van Turkse Nederlanders en 
oververtegenwoordiging van bekeerlingen bij jihadistische bewegingen nader bekeken - Fiore Geelhoed 
& Richard Staring 
Over de samenhang tussen maatschappelijke betrokkenheid en radicalisering onder jongeren - Lea 
Echelmeyer 
Understanding changes in violent extremist attitudes during the transition to adulthood - Amy Nivette, 
Frank Weerman & Lea Echelmeyer 

Sessie Divisie Historische criminologie: ziekte, criminaliteit en rechtshandhaving in historisch 
perspectief 

Inhoudelijk voorzitter Catrien Bijleveld; Technisch voorzitter Pauline Aarten 
Arm en deviant, of ziek? Vrouwen in de Rijkswerkinrichting - Marian Weevers 
Gek en ontoerekenbaar, of niet? Criminele vrouwen ter observatie in het Rijkskrankzinnigengesticht te 
Medemblik rond 1900 - Annabella Meddens-van Borselen 
Criminaliteit en rechtshandhaving en de Spaanse griep - Catrien Bijleveld 

 

Parallelsessies 3: 12.45 – 14.15u 



Sessie Omgevings- en sociale invloeden 
Inhoudelijk voorzitter Evelien Hoeben; Technisch voorzitter Jessica Hill 

Buurtinvloeden buiten de woonbuurt: Verklaringen voor de relatie tussen collectieve effectiviteit en 
jeugdcriminaliteit - Evelien Hoeben 
Eenoudergezinnen en crimineel gedrag door adolescenten: verschillende effecten door echtscheiding 
van de ouders en het overlijden van een ouder? - Janique Kroese, Wim Bernasco, Aart Liefbroer & Jan 
Rouwendal 
Heet, Heter, Heetst? Een vergelijkende analyse van Hot spots en Hot Streets - Jasper van der Kemp, 
Anne Ernst & Luca Besselink 

Sessie Divisie Cybercrime: daders, slachtoffers en interventies 
Inhoudelijk voorzitter Susanne van ‘t Hoff-de Goede; Technisch voorzitter Catrien Bijleveld  

Een alternatief voor jeugdige hackers? Plan- en procesevaluatie van Hack_Right - Jim Schiks, Susanne 
van ‘t Hoff-de Goede & Rutger Leukfeldt 
Online jeugdcriminaliteit en ‘verkeerde vrienden’ - Yaloe van der Toolen 
De Criminele Organisatie van Kinderpornonetwerken op het Darkweb - Madeleine van der Bruggen & 
Arjan Blokland 
Criminele verleidingstechnieken en het delen van persoonlijke informatie - Susanne van ‘t Hoff-de 
Goede, Rick van der Kleij, Steve van de Weijer & Rutger Leukveldt 

Sessie Onderzoek en beleid: kan dit huwelijk slagen? 
Inhoudelijk voorzitter Joris Beijers; Technisch voorzitter Rosa Koenraadt 

Georganiseerde criminaliteit: onderzoek en beleid: Feiten, feitenvrijheid en pretenties - Edwin 
Kruisbergen 
Wat doen beleidsmedewerkers met wetenschappelijk onderzoek? - Joris Beijers, Annemiek Fokkens & 
Miriam Oostinga 
Wat kan een beleidsadviseur met wetenschappelijk onderzoek? - Alfred Toornstra & Ward Herminez 

Sessie Divisie Activisme, Extremisme en Terrorisme: paden naar radicalisering 
Inhoudelijk voorzitter Fabienne Thijs; Technisch voorzitter Elanie Rodermond 

Rechts-extremisten en jihadisten: Ultieme anderen of vergelijkbare producten van de laatmoderne 
samenleving? - Jelle van Buuren & Fiore Geelhoed 
Paden naar ideologisch gemotiveerde gewelds- en niet geweldsmisdrijven: empirische data over 
terrorismeverdachten in Nederland - Fabienne Thijs, Elaine Rodermond & Edward Kleemans 
De new crime-terror nexus in de wijk: radicalisering en problematische jeugdgroepen - Frank Weerman 
& Rudie Neve 

Sessie Fataal geweld in Nederland 
Inhoudelijk voorzitter Pauline Aarten; Technisch Voorzitter Tamar Fischer 

Aard, omvang en ontwikkeling van fataal geweld in Nederland - Marieke Liem & Pauline Aarten 
Illegaal gebruik van handgranaten in Nederland, 2008-2020 - Katharina Krüsselmann 
Wanneer blaffende honden bijten: Een onderzoek naar fataal en niet-fataal partnergeweld - Pauline 
Aarten & Marieke Liem 
Drug-related homicides in the Netherlands (1992-2016): a spatial analysis - Arnaldo Silvio Rabolini 

 

 

 

  



Parallelsessies 4: 14.30 – 16.00u 

Sessie Divisie Organisatiecriminaliteit: een dwarsdoorsnede 
Inhoudelijk voorzitter Clarissa Meerts; Technisch voorzitter Jessica Hill 

Strafrecht door de ogen van een witteboordencrimineel - Wim Huisman & Dennis Lesmeister 
Samenwerken tegen financieel-economische criminaliteit: publiek-private inspanningen - Clarissa 
Meerts 
Longitudinale patronen in frequentie, ernst en diversiteit van regelovertreding door chemische 
bedrijven - Simone Luijk 

Sessie Criminologisch onderzoek tijdens de coronamaatregelen 
Inhoudelijk voorzitter Veroni Eichelsheim; Technisch voorzitter Steve van de Weijer 

Stay home, stay safe?  Onderzoek naar omvang, aard en ernst van huiselijk geweld ten tijde van de 
corona-crisis - Veroni Eichelsheim, Sjoukje van Deuren, Arjan Blokland & Steve van de Weijer 
Naleving van richtlijnen voor sociale afstand in de openbare ruimte: een beschrijvende analyse op basis 
van CCTV beelden - Carlijn van Baak, Wim Bernasco, Evelien Hoeben, Lasse Liebst & Marie Lindegaard 
Online 'exposen': een nieuwe vorm van high impact crime - Krista Schram 

Sessie Straffen en sancties 
Inhoudelijk voorzitter Gwendolyn Geuze; Technisch voorzitter Evelien Hoeben 

Begrijpelijk motiveren van de straftoemeting: lessen voor rechters - Eline Ernst, Henk Elffers & Albert 
Klijn 
Are Alternative, Non-Detention Sanctions More Effective than other Punishment Options in Youth 
Justice? A Meta-Analysis of the Existing Evidence-Base - Gwendolyn Geuze 
De bijdrage van strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden aan veiligheidsbeleving en 
welzijn: toepassing van het Empowerment Process Model - Irma Cleven 

Sessie Criminologische interventies en hulpverlening 
Inhoudelijk voorzitter Youssef Azghari; Technisch voorzitter Pauline Aarten 

WayOut: exit-programma’s voor geradicaliseerde (ex)gedetineerden - Robin Christiaan van Halderen & 
Nanne Vosters 
Individuele ondersteuning door ervaringsdeskundigen - Margriet Lenkens, Gera Nagelhout, Loïs Schenk, 
Miranda Sentse, Sabine Severiens, Godfried Engbersen, Lisa Dijkhoff & Frank van Lenthe 
Lokale Vroegsignalering van Afwijkend Gedrag - Annemarie van de Weert & Quirine Eijkman 
Migratie, participatie en veiligheidzorg - Youssef Azghari, Janine Janssen & Christa Nieuwboer 

 

 

 


