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Geachte lezer,
Bij het lezen van deze editie van het CIA-Magazine zullen velen
van u al aan het genieten zijn van de zon of aan het leren zijn
voor de hertentamens. Niet alleen de ‘herkansers’ zullen nog even
binnen moeten blijven, ook het elfde bestuur wordt momenteel
klaargestoomd om CIA volgend jaar weer naar een hoger niveau
te tillen.
Na het afsluiten van de lustrumactiviteiten komt er al bijna een
einde aan het tiende bestaansjaar van deze vereniging. Met nog
een barbecue , een septembereditie van het magazine en een mede
door CIA georganiseerde conferentie van European Society For
The Study Of Symbolic Interaction voor de boeg is er de komende maanden voldoende vrije tijd om criminologische activiteiten
te ondernemen. Opstootjes met de Guardia Civil op de vakantiebestemming vallen hier onder, al zijn er ook minder pijnlijke
manieren om tijdens de vakantie met de studie bezig te zijn. Ondergetekende zal u op een zonnige bestemming met Newburn
op schoot aan kunnen treffen. Naast alle kijk- en leestips uit de
vorige editie van het magazine zijn er het afgelopen jaar verschillende boeken verschenen die het criminologische hart sneller laten kloppen. Zo is er een bloemlezing uit het werk van de Rotterdamse criminoloog Louk Hulsman gelanceerd, een aanrader voor
de studenten die een criminologische reﬂectie op het strafrecht
interesseert. Ook zijn er studenten die tijdens de zomermaanden
de opgedane kennis in de praktijk brengen en een eigen onderzoek starten, een verrijking voor de studie en het staat ook nog
eens mooi op je c.v.
Nu heeft deze papieren editie, in tegenstelling tot uw mobiele telefoons, laptops en tablets, geen hinder van overtollig zonlicht en
wens ik u dan ook veel plezier met het lezen van de zomerse editie
van het CIA-Magazine!
Jimmy Maan
Hoofdredacteur CIA Magazine 2011-2012
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Geachte leden,
Voor u ligt het derde CIA-magazine van dit jaar! Aan dit
nummer is net als de voorgaande magazines hard gewerkt
door de redactie. Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om de voltallige redactie van harte te bedanken voor
de inzet tijdens het afgelopen collegejaar. In de maand mei
heeft het tiende bestuur gesprekken gevoerd met potentiële
nieuwe bestuursleden. Daaruit is een prachtig zestal naar
voren gekomen dat sv CIA komend jaar kan vertegenwoordigen. Roos Slenters, Tijana Panic, Thomas de Bruijn,
Maxime Fakkeldij, Najola Martina en Renee Buijs: van harte
gefeliciteerd! Door middel van een bestuur-bekendmakingsborrel zullen zij binnenkort aan u worden voorgesteld.
Dit nummer staat boordevol interessante artikelen,
afgewisseld met fotopagina’s en verslagen van de studiereis, de lustrumactiviteiten en het gala. Het lustrum komt
uitvoerig aan bod, want dit is het hoogtepunt van afgelopen
jaar geweest! Robby Roks en Joep Beckers geven u inside
informatie over de totstandkoming van het PGO-systeem,
twee wetenschappers geven hun mening over de laatste
veranderingen in het Nederlandse softdrugsbeleid en ook
komen diverse onderzoeken van Rotterdamse docenten en
studenten aan bod. Ook vertelt een criminologie studente
over haar afstudeerstage bij het televisieprogramma
Opsporing Verzocht.
Tot slot wil ik u een ontzettende ﬁjne zomer toewensen vol
zonneschijn, gezelligheid en ﬁjne momenten.
Met zonnige groet,
Anouk Joziasse
H.t. voorzitter 10e bestuur der studievereniging
‘Criminologie In Actie’

COLUMN

Jut en Jul en het
Probleem van de Zevensprong
Door: Joep Beckers en Robby Roks aka Jut en Jul

In een hutje op de hei in Brabant trok een tiental
Rotterdamse criminologen zich eind april terug
met één simpel doel: terugkeren naar Rotterdam
met uitgewerkte problemen. Een exclusieve inkijk
in de praktijk van onderwijsherzieningen.
In alle vroegte werd koers gezet naar het pittoreske Diessen. Een
lumineus idee om in Brabant op te zoek te gaan naar verlichting,
wellicht ingegeven door een iets te letterlijke interpretatie van de
volkswijsheden van ene Guus M. Waar Brabant bij menigeen het
beeld oproept van geschreeuw, gehos en gebral, werd desondanks
juist deze provincie gekozen om in alle stilte te werken aan Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) voor een drietal B1-vakken
van de opleiding Criminologie.
De Brabantse lucht zorgde op de vroege ochtend voor een heuse
energieboost en na de inname van wat cafeïne was het merendeel
van de aanwezigen klaar voor wat stevig denkwerk. Een hoogleraar, die verder anoniem zal blijven, had een bijzonder strak
dagschema opgesteld dat enige beroepsdeformatie verried en ons
deed afvragen of er in Brabant wellicht andersoortige Arbo-wetgeving van kracht was dan in de rest van Nederland.
Docenten klagen onderling dikwijls over de instelling van studenten, bijvoorbeeld over laatkomers en studenten die zich slecht,
niet of nauwelijks voorbereiden. De eerste ochtend in Diessen
leerde ons echter dat niets menselijks ons docenten vreemd is.
Ter voorbereiding hadden wij een enveloppe gevuld met literatuur over de PGO-systematiek, leerdoelen en voorbeeldproblemen ontvangen, maar al snel bleek dat slechts een enkeling dit
volledig had doorgenomen. Ook leek lang niet iedereen even op
de hoogte te zijn van hoe PGO onderwijs in de praktijk vorm
krijgt, hetgeen ervoor zorgde dat een gedeelte van de ochtendsessie ingeruimd moest worden voor het inhalen van achterstallig
leeswerk en een korte opfriscursus.
Een onderwijsherziening brengt, naast een hoop onduidelijkheden, kopzorgen en andersoortige frustraties, ook een nieuw idioom met zich mee. Vier jaar geleden werden wij hier al eens mee
geconfronteerd en raakte onze dagelijkse slang doorspekt met de
term ‘vaardigheden’, dat onder andere veel terugkwam als voorvoegsel in combinatie met woorden als lint, component, onderwijs en haat. In het heden hoeven wij echter lang zo vaardig niet
meer te zijn en staat alles in teken van ‘problemen’. Problemen
zijn er in alle soorten en maten; sommige nemen de vorm aan
van een stukje tekst, terwijl andere verscholen zitten in een guitige cartoon of een ﬁlmpje. Daarbij komt dat ‘een probleem’ in
beginsel helemaal ‘geen probleem’ hoeft te zijn; een ﬁlosoﬁsche
kijk op de term probleem die ons denken over, en in termen van
problemen nog een stukje problematischer maakt.
Wat het PGO-onderwijs interessant maakt, is dat het voor elk
probleem een oplossing heeft: de Zevensprong. De Zevensprong
bestaat - verrassend genoeg - uit een zevental stappen die door-

lopen dienen te worden, waarbij onder andere de voorkennis van
de studenten wordt geactiveerd en zij uitgedaagd worden om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie om een antwoord te formuleren op het voorgeschreven probleem. Tijdens de ontwikkeling van de concrete problemen moest daar door de Rotterdamse
criminologen rekening mee gehouden worden. Dat betekende
in ieder geval dat de probleemomschrijving geen vakjargon of
onnodig veel moeilijke woorden mocht bevatten. Tevens moest
het probleem voldoende duidelijk zijn zodat studenten allemaal
uitkomen op dezelfde leerdoelen en dezelfde literatuur gaan bestuderen.
Gedurende twee dagen werd er gebrainstormd over de formulering van concrete problemen. Op de derde dag vond er een
zogenaamde testronde plaats, een simulatie waarbij een concreet
probleem werd gepresenteerd en de aanwezige Rotterdamse
criminologen zich moesten verplaatsen in de schoenen van eerstejaars studenten. Voor buitenstaanders moet dit een hilarisch
tafereel zijn geweest. De Rotterdamse criminologen zijn namelijk vaardige onderzoekers en docenten, maar bijzonder matige
acteurs. Alhoewel het begin voortvarend verliep, vielen de Criminologen tegen het einde met regelmaat uit zijn of haar rol en viel
er toch enige moeite waar te nemen met het behouden van het
perspectief van de Ander.
Toch was er, naast het het vele werk dat werd verzet, ook wat
ruimte voor ontspanning. Zo werd er na een korte boswandeling
genoten van een lunch in de Brabantse buitenlucht. ’s Avonds
werd er gezamenlijk gegeten en vloeide de wijn en de lokale bieren rijkelijk. Ook werd er champagne ontkurkt om te vieren dat
Clarissa Meerts, na haar verplichte dagelijkse middagdutje, ‘groen
licht’ had gekregen van NWO voor een zogenaamde ‘Research
Talent Grant’. Gedurende het diner op de tweede avond werd
het idee geopperd om een twitteraccount aan te maken waarop
de ontwikkeling van de PGO-problematiek kon worden gevolgd,
waarbij de rake oneliners en taaltechnisch hoogstaande hashtags
over tafel vlogen. Tot besluit presenteren wij een compilatie van
de grappigste suggesties voor de eerste tweet: Sectie Criminologie
ziet na midweek Brabant geen problemen in samenwerking met
andere secties. Na zeven probleemloze sprongen rest de vraag:
waar is sprong 8? #pgo
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De lessen van het
coffeeshopbeleid in Rotterdam i
In een onderzoek dat ik gedaan heb voor de gemeente Rotterdam over de mogelijke effecten van het
verplaatsen van coffeeshops heb ik het Rotterdamse coffeeshopbeleid en de effecten hiervan op de stad
bestudeerd. In het bijzonder ben ik ingegaan op de ervaringen die opgedaan zijn door de sluiting van
16 coffeeshops in 2009 ten gevolge van de toepassing van het afstandscriterium van 250 meter.
Door: Thaddeus Müller

Vrijwel alle partijen hadden bij het sluiten
van deze coffeeshop een toestroom van
klanten naar de overgebleven coffeeshops
verwacht en daarmee een toename van
overlast. Maar de ervaringen wezen uit dat
er geen of nauwelijks sprake was van toename van overlast. Het uitblijven van het
waterbedeffect bleek te gelden voor de
hele stad. Ook de coffeeshopmonitor van
Intraval geeft aan dat de overlast op de locaties waar voorheen coffeeshops waren,
drastisch is afgenomen en dat die bij andere
coffeeshops ook nadrukkelijk is afgenomen. In de monitor wordt gesuggereerd
dat dit te maken heeft met het strengere
optreden van de politie. De gesprekken
met de ervaringsdeskundigen die ik heb gesproken, met name agenten die controle op
coffeeshop coördineren en uitvoeren, wijzen evenwel uit dat de politie niet strenger
is gaan optreden. In de politiedistricten die
we hebben bestudeerd heeft de politie wel
extra opgelet, maar geen extra overlast kunnen constateren.

fout geparkeerd hadden. Ze vertelden dat
zij vaker op dit tijdstip hier staan en boetes uitdelen. Overigens zijn we in de andere
onderzochte districten geen vergelijkbare
voorbeelden tegengekomen. Het gaat het
hier wellicht om de uitzondering die de regel bevestigt.

Hoe is de afname van overlast bij de overgebleven coffeeshops dan wel te verklaren?
Uit de gesprekken komt duidelijk naar voren dat coffeeshopexploitanten nadrukkelijk letten op overlast veroorzaakt door
klanten. Er kan gesteld worden dat onder
druk van het meer stringente beleid coffeeshopeigenaren aan zelfregulering zijn gaan
doen. Uit de gesprekken met de respondenten komt naar voren dat exploitanten nadrukkelijk letten op foutparkeerders. Veel
coffeeshops geven aan dat zij geen klanten
helpen die dubbel parkeren, of parkeren op
een verkeerde plek. Ook zetten zij pionnen neer om fout parkeren te voorkomen.
Dat dit het fout parkeren niet altijd tegen
gaat bleek uit een observatie in Rotterdam
Zuid op een doordeweekse dag om circa
17.00 uur. Twee politieagenten bekeurden
klanten van een coffeeshop die hun auto

die buiten de boel in de gaten houdt, maar
dat is wel het geval bij coffeeshops waar dat
nodig is, aldus de respondenten. De zelfregulering gaat zo ver dat coffeeshophouders zich nog nadrukkelijker richten op het
samenwerken met de overheid. Zo brengt
een coffeeshopeigenaar in Zuid jongeren
onder de 18 direct naar het politiebureau
en vraagt een ondernemer in Kralingen statiegeld voor de plastic bakjes waarin hij zijn
waar verkoopt om te voorkomen dat die
buiten gaan rondslingeren. Als er klachten
zijn, reageren de meeste exploitanten direct. Zo werd een exploitant in Rotterdam
West aangesproken op overlastklachten
van nieuwe bewoners. De exploitant veranderde de openingstijden van 01.00 uur naar
23.00 uur en heeft een persoon bij de voordeur gezet, die rondhangers aanspreekt
op hun gedrag. De politie heeft deze cof-

6 // CIA MAGAZINE // JUNI 2012

Ook spannen de ondernemers zich in om
de overlast door rondhangende jongeren
tegen te gaan. Klanten die buiten blijven
rondhangen worden gemaand om zich te
verplaatsen. Sommige coffeeshops hebben
hiervoor mensen aangenomen die jongeren op hun rondhanggedrag aan spreken.
Niet alle coffeeshops hebben een persoon

“Sommige coffeeshops
hebben mensen
aangenomen die jongeren op
hun rondhanggedrag
aanspreken.”

feeshop intensief geobserveerd en kan de
klachten van de autochtone bewoners niet
staven. Ze zijn positief over de exploitant:
“Hij doet erg zijn best”.
De toezichthouders geven aan dat er doorgaans sprake is van een soepele samenwerking. De invulling hiervan varieert van
’formeel en zakelijk’ tot het ’hebben van
een goede samenwerking’. Maar als een
overtreding wordt geconstateerd, wordt die
altijd genoteerd, de toezichthouders in het
centrum: “Als het fout is, is het fout, we
volgen de regels”. Tegelijkertijd wijzen toezichthouders vaak op omstandigheden die
kunnen leiden tot overtredingen. Zo merkten de toezichthouders uit het centrum op
dat in het gebeid tussen de voordeur en de
balie de aanwezigheid van jongeren onder
de 18 ook strafbaar is: “En dan zeggen we
ook, joh, kijk uit, als je een minderjarige
voor de balie heb staan, dan is het fout”.
Een belangrijke verklaring voor de afname
van overlast is dus waarschijnlijk gelegen in
het (pro-)actieve optreden van een groot
deel van de exploitanten. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de klanten van
de verdwenen coffeeshops minder zijn
gaan gebruiken. Het aanbod zou dan de
vraag bepalen. Of anders gesteld de situatie, de aanwezigheid van een coffeeshop,
bepaalt of personen gebruiken. Er is uit
Nederlands onderzoek een zwakke samenhang gebleken tussen het aantal coffeeshops en het vóórkomen van gebruik. Ook
bevat Zwitsers onderzoek aanwijzingen
dat na sluiting van de facto ‘gedoogde’ verkooppunten van cannabis een deel van de
gebruikers minder gaat gebruiken.
In Rotterdam zijn er aanwijzingen dat een
deel van de klanten cannabis koopt bij de
overgebleven coffeeshops. Zo is er een toename van omzet bij een drietal coffeeshop

ONDERZOEK
tot 203 kilometer. De potentiële actieradius
van gebruikers – hun afstandscriterium –
is kennelijk groot. Het gevolg hiervan is
dat als er nog voldoende coffeeshops binnen een bepaalde cirkel aanwezig zijn, zij
de vraag naar cannabis kunnen opvangen.
Hierbij is het woord ‘voldoende’ belangrijk,
want anders kan er druk ontstaan op de
overblijvende coffeeshops, zoals in Venlo
na de sanering van de coffeeshops begin
jaren negentig en in Terneuzen na de inperking van de openingsuren van coffeeshops
in Roosendaal.

Thaddeus Müller

van meer dan 50% geconstateerd. Tegelijkertijd is het zo dat de toezichthouders
zeker niet bij alle coffeeshops een toename
constateren. In een enkel geval wordt zelfs
gesproken van een daling van de omzet.
Helaas kunnen we deze observaties niet
staven met tellingen van het aantal bezoekers, zoals die gehouden zijn in andere gemeentes.
Overigens is er ook geen toename van
straathandel, in zover daar al sprake van
was. De toezichthouders geven aan dat de
straathandel in softdrugs niet of nauwelijks
bestaat in Rotterdam. Volwassenen kunnen
het zelf bij de overgebleven coffeeshops
kopen en jongeren onder de 18 kopen
of krijgen vaak cannabis via bekenden en
vrienden. Het uitblijven van overlast door
straathandel in Rotterdam hangt wellicht
ook samen met het nog steeds grote aanbod van coffeeshops in deze stad. Er zijn
nog steeds meer dan 40 coffeeshops en die
kunnen de markt kennelijk goed bedienen.
Ook zegt het uitblijven van overlast iets
over de elasticiteit van de vraag naar cannabis bij gebruikers. Zij zijn niet afhankelijk
van een voorziening in de buurt. Hun orientatie is, zoals die van veel Nederlanders,
grootstedelijk of regionaal. Zij reizen voor

werk, recreatie en studie naar andere steden en gemeentes. Het gemiddelde aantal
kilometer dat Nederlanders per dag reizen
voor werk ligt rond de 20 kilometer per
dag, voor school rond de 12 kilometer en
voor recreatie rond 10 kilometer. Het bezoek aan een coffeeshop kan zonder veel
extra inspanning onderdeel zijn van de
routineactiviteiten van de klanten. Tijdens
deze verplaatsingen kunnen zij zonder veel
omslag even langs een coffeeshop gaan.
Zo vertelde een toezichthouder dat hij wist
van een klant die woonde in Brabant en
werkte in Rotterdam en tijdens de lunch of
na zijn werk cannabis kocht. Uit een nog
lopende onderzoek van een student van de
EUR naar bezoekers van een gesloten coffeeshop in Spijkenisse bleek dat het voor
hen de gewoonste zaak van de wereld was
om, als ze wilden ‘chillen’, even langs een
coffeeshop in Rotterdam Zuid te gaan. Uit
onderzoek van Intraval naar de gebruikers
in Venlo bleek dat cannabiskopers ook een
hoge actieradius hadden. De gebruikers die
niet uit Venlo kwamen, reisden gemiddeld
40 kilometer om naar een coffeeshop te
gaan. In het geval van de coffeeshops in
Terneuzen reisden de Nederlandse klanten
gemiddeld 29 kilometer en buitenlandse
klanten zelfs gemiddeld zo’n 61 (Belgen)

Op basis van de gesprekken met de toezichthouders lijkt het erop dat ook de andere doelen van het Rotterdamse beleid
en de AHOJG-criteria niet in het gedrang
zijn gekomen sinds de sluiting van de coffeeshops. Er doen zich wel overtredingen
voor, maar die hebben een incidenteel karakter. Op basis van het materiaal dat is
verzameld en geanalyseerd voor dit essay
moet geconcludeerd worden dat het Rotterdamse model, waarin sprake is van een
samenwerking van toezichthouders en exploitantanten, succesvol is geweest en heeft
geresulteerd in een evenwichtige status quo
waarover alle respondenten tevreden zijn
en waarin nauwelijks sprake is van overlast.
De vraag is ook of de agenten zelf zitten
te wachten op nieuwe maatregelen, zoals
de verlenging van het afstandscriterium tot
350 meter en de invoering van de weedpas.
Op het moment zijn ze relatief weinig tijd
kwijt aan de cannabisverkoop en -gebruik,
waardoor ze tijd over hebben om ‘echte
boeven’ te vangen, zoals ze dat zelf uitdrukken. Als de status quo wordt verbroken door nieuwe ingrepen uit Den Haag,
zullen waarschijnlijk de agenten aangeven
dat die hen belemmeren bij het uitvoeren
van hun kerntaken. Als dat gebeurt krijgen
de coffeeshopeigenaren onverwacht er een
nieuwe sterk partner bij, die hen kan helpen
bij het consolideren van de huidige status
quo.

i

Dit artikel is een sterk aangepast en verkleinde versie van het essay dat ik samen met Marianne
van Ooyen en Henk van de Bunt heb geschreven voor de gemeente Rotterdam.
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LUSTRUM

Lustrumweekend
Op vrijdag 27 april begon dan eindelijk onze Lustrumviering met het legendarische Lustrumweekend.
Als het goed is, is iedereen er inmiddels van bewust dat Criminologie In Actie reeds tien jaar bestaat,
mede dankzij onze glorieuze viering in de week van 7 tot en met 9 mei, maar daar kunnen jullie elders
meer over lezen. We begonnen immers met het weekend, waar we met 36 enthousiaste CIA-leden
gezamenlijk de Lustrumviering zouden inluiden.
Door: Cherryl Tauran

De Lustrumcommissie stond op de vrijdagochtend al vroeg opgelijnd om richting Gasselterboerveen, Drenthe te vertrekken.
Een onbekende bestemming waar we nog nooit eerder van gehoord hadden, maar de foto’s op internet spraken boekdelen en
we wisten dat we een mooie accommodatie konden verwachten.
Eenmaal aangekomen, vertrokken we vrijwel direct weer richting
de stad om inkopen te doen. Gezien we de lokale Albert Heijn
leeggeroofd hadden en het bier volledig opgekocht was, beloofde
het een mooi weekend te worden.
Haastig brachten we al onze boodschappen terug richting het
vertrek en de laatste middelen waren nog maar net naar binnen
gesjouwd, voordat de eerste weekendgangers de deur binnenstapten. Het weekend kon van start gaan!
Op vrijdagavond begonnen we met een heerlijk diner, klaargemaakt door een zekere heer Emmen. Door het gehele weekend
heen heeft deze meneer het eten verzorgd en we hebben naderhand veel complimenten ontvangen hiervoor, dus hierbij nog
eenmaal, bedankt voor de verzorging! Na het eten en een mooie
ﬁlmvertoning, startte het feest pas echt en begonnen de drankspellen met veel vertier. What happens in Gasselterboerveen,
stays in Gasselterboerveen, zullen we maar zeggen.
Nadat iedereen rond half 3 zijn bed is ingedoken, begonnen we
de volgende dag, zaterdagmiddag, eerst met een aantal spellen.
We werden in een viertal groepen verdeeld om gezamenlijk te
strijden voor die eerste plek. Pictionary bleek al gauw een drama
te zijn, gezien men begon vals te spelen en de kans op blauwe
plekken en blessures voor de deelnemers steeds aannemelijker
werd. Vanwege deze reden werd het dan ook vroegtijdig afgeblazen, maar we gingen vrolijk door met een quiz over Rotterdam
en criminaliteit in het algemeen. Er zijn meerdere groepjes die
claimen nummer één te zijn, maar het komt er op neer dat het een
mooie middag was en we uitkeken naar de avond.
Zoals eerder vermeld, zijn er zo’n 36 mensen aanwezig geweest
op het weekend. Deze groep bestond niet alleen uit CIA-leden,
maar ook uit oud-CIA bestuursleden en alumni. Zij kwamen echter pas laat op de zaterdagmiddag aan, maar hebben desalniettemin een enorm groot feest gebouwd. Het is dan ook maar een
hypothese, maar vanuit onze visie zijn zij misschien wel grotere
feestbeesten dan de huidige studenten.
Laura Rastovac, oud-bestuurslid en mede-oprichtster van CIA,
had een prachtmaal met drie gangen voor ons verzorgd waar we
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haar enorm dankbaar voor zijn. Ze heeft inmiddels een eigen restaurant ‘Iets Anders’ in Meerle, dus als u het zelf wilt aanschouwen, kunt u haar altijd opzoeken!
Waar de middag nog zo rustig was, gingen ’s avonds alle stoppen
los. Letterlijk, want vanaf een bepaalde tijd zijn de lampen uitgegaan en hebben we moeten feesten in het donker. Dankzij een
commissielid, Mariella Pijpker, hadden we de beschikking over
een uitgebreid karaokeset, die op die avond goed gebruikt is. Ook
de gehele commissie heeft een nummertje mogen zingen, maar ik
zal u het geluidsfragment besparen.
Op zondag werd eigenlijk niets gepland, het was voornamelijk
een dag van opruimen, schoonmaken en richting huis vertrekken. Gezien we achteraf veel complimenten hebben gekregen,
kan ik alleen maar concluderen dat iedereen een mooie tijd heeft
gehad. Wij als commissie hebben ook mogen genieten en ik dank
dan ook iedereen die aanwezig is geweest en geholpen heeft om
de sfeer te zetten. Met name een bedankje aan Martine Koch en
Bram Emmen die het weekend tot in de puntjes hebben verzorgd.

Op naar het volgende
Lustrumweekend!

Tekst: CIA // Beeld: Natasa Cvjetkovic

Als klapper van de lustrumweek vond er op
9 mei een groots Gala plaats in de Cocktailbar Elit Rotterdam! Met een opkomst van
over de 100 gasten bleek het gala goed aan
te sluiten bij de wensen van de Rotterdamse
criminologiestudenten. Met een live
optreden van de awardwinnende band
The Q, gevolgd door een DJ is dit feest tot
in de late uurtjes doorgegaan. Laat de foto’s
voor zich spreken!

LUSTRUM

Het openingscongres
Na maandenlange voorbereiding door een tienkoppige lustrumcommissie was het dan eindelijk zover:
het begin van de lustrumweek. En hoe kan je zo’n week beter beginnen dan met een openingscongres met
verschillende sprekers, een debat en een leuke quiz?
Door: Renée Buijs

De criminologische quiz, geleid door Marc Pangalila

Na een welkomstwoordje van Cherryl
(Commissaris Externe Betrekkingen, maar
hier als hoofd van de Lustrumcommissie)
werd het woord gegeven aan René van
Swaaningen. Hij begon met een bedankje
aan alle besturen die ervoor hebben gezorgd dat CIA al tien jaar bestaat. Even
moest hij denken aan het begin van de studie criminologie aan het Erasmus. Toen hij
in de 2001 de eerste voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe opleiding organiseerde, was de opkomst erg teleurstellend.
Een handjevol mensen dat wel kwam, was
echter meteen enthousiast. Hieronder ook
de studenten die uiteindelijk het eerste bestuur van de CIA zouden vormen. Na dit
bedankje zette Van Swaaningen spreekwoordelijk een andere pet op en feliciteerde
hij CIA als voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Kriminologie met dit lustrum.
Bij een lustrum hoort natuurlijk een terugblik. Van Swaaningen nam ons niet alleen
mee naar tien jaar geleden, maar zelfs naar
de vorige eeuw. Hij vertelde hoe criminologieopleidingen opgezet werden maar
vervolgens toch weer verdwenen. Op de
Erasmus universiteit was er veel criminologie, alleen niet erg zichtbaar. In 1997 was er
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zelfs het plan om criminologie op te doeken. Dat dingen snel kunnen veranderen,
blijkt wel uit het feit dat er drie jaar later
een hele bachelor criminologie werd opgezet. De verlosser kent iedereen ongetwijfeld: Henk van de Bunt, toen nog directeur
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC).

“Studenten die college van
Van de Bunt hebben gehad,
weten wat het betekent als
je het antwoord weet:
een fles wijn!”
Dit was dan ook de volgende spreker van
dit openingscongres. Henk van de Bunt
wilde het over twee onderwerpen hebben:
de scriptie en de studentenevaluatie. Van
de Bunt stelde de vraag hoeveel masterbullen criminologie in alle jaren zijn uitgereikt.
Studenten die college van Van de Bunt hebben gehad, weten wat het betekent als je het
antwoord weet: een ﬂes wijn! Hij heeft zelf
mogen genieten van de wijn, want het lukte
niemand de vraag goed te beantwoorden
(het antwoord was 359). Om een masterbul
in ontvangst te mogen nemen, moet er wel
een scriptie geschreven worden. Het groot-

ste probleem van de scriptie is dat studenten er te lang over doen. Aan dit probleem
wordt de laatste jaren hard gewerkt doordat
studenten bijvoorbeeld moeten kiezen uit
een aantal onderwerpen en doordat ze begeleid worden door een docent die veel van
dat onderwerp af weet.
Het tweede onderwerp dat Van de Bunt
aansneed was de studentenevaluatie. Op de
EUR kan iedere student aan het eind van
het vak een enquête invullen met zijn mening over het vak en de docenten. Van de
Bunt vertelde een anekdote over Teramo
(Italië), waar studenten om 9.00 uur op
de universiteit moesten komen waarna ze
moesten afwachten wanneer ze opgeroepen
zouden worden voor de les. Dit is een hele
andere manier van omgaan met studenten
dan hier, waar wij als studenten zelfs om
onze mening worden gevraagd in de studentenenquête. Van de Bunt vroeg zich dan
ook af of dit niet de omgekeerde wereld is.
Hoe zal hier over tien jaar op teruggekeken
worden? Zullen de evaluaties tegen die tijd
misschien zelfs op Facebook en Twitter geplaatst worden? Bij het twintigjarig bestaan
van CIA zullen we het antwoord weten.
Damián Zaitch gaf als derde spreker een
introductie op de groene criminologie. Dit
is een veld dat gaat over milieuhandhaving,
-criminaliteit, -schade en -wetgeving. Hierbij ligt het accent op daders, slachtoffers en
handhaving. Binnen de groene criminologie zijn drie perspectieven: het legalistische,
het ecologische en het rechtvaardigheidsperspectief. Bij het legalistische perspectief
gaat het om illegale handelingen volgens
milieuwetgeving, zoals milieuvervuiling, illegale handel en het vervoer van verboden
gevaarlijke stoffen. In het ecologische perspectief staan ecosystemen in plaats van
mensen centraal en schade in plaats van
criminaliteit. Het gaat er niet om of iets
illegaal is, maar wat de consequenties zijn.
Het derde perspectief, het rechtvaardigheidsperspectief, kan ook wel de kritische
criminologie van de groene criminologie
worden genoemd. Vanuit dit perspectief
is er sprake van ‘environmental unjustice’: de
natuurlijke hulpbronnen en milieu worden

LUSTRUM
als consumptiegoederen verhandeld en geconsumeerd door mensen met een sterkere
economische positie. Ook is er sprake van
milieuracisme en differentieel slachtofferschap: de arme mensen hebben veel meer
last van slachtofferschap dan de rijke mensen, omdat rijke mensen bijvoorbeeld kunnen verhuizen als ze last hebben van vervuiling.
Nadat de sprekers aan het woord waren
geweest, volgde er een debat over de risicosamenleving tussen Sigrid van Wingerden, Willem-Jan Kortleven en Henk van de
Bunt . Maar voordat het debat losbrak, vertelden de drie debatdeelnemers over hun
onderzoek(en).
Zo vertelde Van Wingerden over risicotaxatie en straftoemeting. Haar onderzoeksvraag was of verdachten met een
hoog risico op recidive zwaarder werden
gestraft door de rechter. Uit het onderzoek
bleek dat alleen bij een gemiddeld risico de
kans op een gevangenisstraf groter wordt,
maar dat naarmate het risico hoger wordt,
de duur van de straf juist afneemt.
Kortleven had het over de term risicosamenleving, oorspronkelijk van Beck, die
zijn eigen leven is gaan leiden. Zo wordt het
nu niet alleen in relatie tot technologische
risico’s, maar in relatie tot een brede reeks
van risico’s gebruikt. Kortleven nam drie
risico’s als voorbeelden: verkeersonveiligheid, kindermishandeling en genetisch gemodiﬁceerd voedsel. Ten aanzien van deze
risico’s zijn een aantal vergelijkbare ontwikkelingen waarneembaar. De preventie gebeurt in een steeds vroeger stadium, er is
een beweging richting de nullijn (de risico’s
helemaal willen uitsluiten) en er is een toenemende rol voor technologie bij toezicht
en preventie.
Van de Bunt wilde het over twee, op het
eerste oog totaal verschillende, maar toch
vergelijkbare onderwerpen hebben: het
toezicht op zedendelinquenten en de vastgoedfraude. Bij beide zie je weinig aandacht
voor risico’s. Er is zeer weinig controle van
zedendelinquenten, onder andere vanwege
het feit dat de politie de kennis over zedendelinquenten als belastend ervaart. Als de
politie kennis heeft en het gaat toch fout,
kan die namelijk aansprakelijk gesteld worden. Dit is eerder een obsessie voor eigen
risico’s dan voor het risico van recidive van
de zedendelinquent. Bij het onderzoek naar
vastgoedfraude was de vraag of zo’n grote
fraude weer zou kunnen gebeuren. Uit het
onderzoek bleek dat veel toezichthouders
wel zien dat het niet klopt, maar liever weg-

kijken. Van de Bunt concludeerde dan ook
dat er veel risicotaal, maar weinig risicohandelen is.
Na de uitleg over de onderzoeken kon het
debat, onder leiding van Van Swaaningen,
beginnen. De sprekers gingen onder andere in op elkaars onderzoeksresultaten,
zoals het streven naar de nullijn uit het onderzoek van Kortleven. Van de Bunt was
van mening dat er geen sprake was van
neiging naar de nullijn bij de toezicht op
zedendelinquenten. In Amerika is er een
Megan’s Law, waardoor alle informatie van
zedendelinquenten op internet staat. In
Nederland is er juist weinig transparantie
en krijgen zedendelinquenten een nieuwe
kans. Men probeert dus niet alle risico’s uit
te sluiten. Van Wingerden stelde dat het
streven naar de nullijn meer te zien is bij

“Het halen van de nullijn is
praktisch onmogelijk”
het proefverlof. Zo wordt het steeds moeilijker om verlof te krijgen. Van de Bunt reageerde hierop dat het wederom gaat om
het secundaire risico, namelijk het risico dat
de minister loopt om in de problemen te
komen als er iets mis gaat tijdens het verlof.
Kortleven ging hier als laatste nog op in dat
het halen van de nullijn praktisch onmogelijk is, maar dat het gaat om een strijd tussen voorstanders van de nullijn en anderen.
Na dit gespreksonderwerp werd er onder
andere gedebatteerd over de voor- en nadelen van risicotaxatie-instrumenten en over

de zondeboksamenleving.
Dit lustrumcongres zou niet compleet zijn
zonder de aanwezigheid van één van de oprichters van CIA. Het eerste bestuur werd
vertegenwoordigd door Karin de Jong. Zij
vertelde hoe ze samen met Edwin de Wit
en Paul Tjiam naar het diamant-smokkel
congres zou gaan, toen Edwin voorstelde
meer mensen te vragen. Dit werd uiteindelijk zo leuk, dat Van de Bunt (door hen
H. van de B. genoemd) hen vroeg er iets
structureels van te maken. Dit besloten zij
te proberen en zo vormden zij het eerste
bestuur. Om voor de openingsactiviteit zo
veel mogelijk studenten te trekken, nodigde Karin haar achterneef, Peter R. de Vries
genaamd, uit. Dit was een groot succes en
een goed begin van tien jaar CIA. Na dit
interessante verhaal over de oprichting van
CIA, vertelde Karin over haar verschillende bijbanen tijdens de studie, hoe ze aan
haar eerste baan kwam en wat ze nu doet
bij Deloitte.
Ten slotte was het tijd voor de quiz. De
aanwezigen werden ingedeeld in groepjes,
waarmee ze de twintig vragen, over CIA
en criminologische feiten, moesten beantwoorden. De leden van het tiende bestuur,
die ook een groepje vormde, bewezen zich
door de quiz te winnen. De prijs was een
CIA-lustrumtaart, die met iedereen werd
gedeeld. Aan het einde van de dag ging
de hele groep naar de Smitse voor een
gezellige afsluitingsborrel van een
geslaagde eerste dag van de lustrumweek.

Het debat over de risicosamenleving, geleid door professor René van Swaaningen
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CIA ACTIVITEITEN

Studiereis Berlijn – Warschau 2012
Na maanden voorbereiden was het dan zo ver. Met een groep van 24 studenten vertrok CIA op 30
maart richting Berlijn, waar ook de heer Muller en de heer Beckers zich aansloten bij de groep. De
studiereis stond dit jaar in het teken van ‘Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mens’. De geslaagde
trip zorgde voor een beter beeld over hoe het de mensen voor, tijdens en na de oorlog verging en gaf ons
natuurlijk de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. EUROPOL (de CIA reiscommissie) heeft
zorg gedragen voor een interessant en afwisselend programma, waarbij alle aspecten van dit thema aan
bod zijn gekomen.
Door: Thaisa Ordoñez
Berlijn

De studiereis begon al vroeg op de ochtend
op Rotterdam Centraal, waar de groep om
07:30 moest verzamelen. Sommige waren ruim op tijd, andere hadden wat meer
moeite met het vroege tijdstip. Uiteindelijk
was iedereen aanwezig en kon de reis echt
van start gaan. De treinreis duurde ongeveer zes uur. Sommigen gebruikten deze
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen
door middel van kaartspelletjes, anderen
om nog even een paar uurtjes slaap te pakken of een opdracht af te maken. In Berlijn
aangekomen was iedereen er helemaal klaar
voor. Het avontuur kon beginnen!
Vanaf Berlijn HBF ging de reis per bus veder naar het Amstel Hostel, Waar de groep
de eerste vijf nachten verbleef. Na het eten
gingen enkelen meteen het nachtleven van
Berlijn verkennen, terwijl anderen het rustig hielden door naar het hostel terug te
gaan. Beide goede keuzes, in het hostel kon
je namelijk lekker in je sportbroek chillen
met je drankje en leuke muziek op de achtergrond.
De tweede dag begon rustig met een bezoek
aan het museum ‘Story of Berlin’. Het museum beschrijft de ruim achthonderd jaar
oude geschiedenis van Berlijn. Het begon
met de stichting van de stad in 1237, waarbij uiteraard een uitgebreide bespreking
van de wereldoorlogen niet kon ontbreken.
Het museum was een goede inleiding op
de gehele reis. Na het bezoek kon iedereen
zijn eigen gang gaan, waarbij de groep zich
opsplitste. Sommigen gingen lekker kofﬁe
drinken, terwijl anderen de voorkeur gaven
aan het Currywurst museum.
Op de derde dag van de reis in Berlijn stond
er voor de hele groep een ﬂinke stadswandeling op het programma. De Berliner
Dom was het startpunt, waarna de groep
werd meegenomen langs de Humboldt
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Universiteit en het aangrenzende plein waar
vroeger de boekverbranding onder leiding
van de nazi’s plaatsvond. Verdere hoogtepunten van de wandeling waren het Nazi
Air Force Ministry, het voormalige Gestapoen SS-hoofdkwartier, Checkpoint Charlie,
Under Den Linden, en natuurlijk de Berlijnse muur. Tot slot is ook de plek aangedaan waar, naar alle waarschijnlijkheid, het
lichaam van Hitler verbrand is na de oorlog.
Al met al een zeer interessante wandeling
dankzij de enthousiaste gids.

“Aangekomen bij de gevangenis moest iedereen zijn
telefoon, camera, paspoort
(en in een enkel geval een
flesje wodka) inleveren”
De vierde dag begon vroeg met een bezoek aan de Freie Universität Berlin. Bij
de universiteit kregen we van Professor. K.
Drenkhahn meer te horen over de preventieve detentie van gevaarlijke daders. Met
het oog op de openingsactiviteit van dit collegejaar konden de Rotterdamse criminologen ook het een en ander aan professor
Drankhahn vertellen over het Nederlandse
systeem. Aansluitend aan het universiteitsbezoek stond het Stasi museum op de
agenda waar zich een permanente expositie
over het ontstaan en functioneren van de
Stasi bevond.
Naast alle activiteiten over oorlogsmisdaden was ook ruimte in het programma
voor het Duitse rechtssysteem. De beste
wijze om hier een goed zicht op te krijgen
is natuurlijk door een bezoek aan een rechtbank. Al vroeg in de ochtend werd CIA
verwacht bij de rechtbank in Berlijn: das
Kriminalgericht. Met een Nederlandse tolk
werd de rechtszaak bijgewoond. Het was
erg interessant om te zien dat in het Duitse
recht wordt gewerkt met een lekenjury. Na

de rechtszaak was ruimte voor discussie
over het Duitse recht en kreeg de groep een
rondleiding door het historische gebouw.
Na het rechtbankbezoek stond de laatste
activiteit in Berlijn op het programma, het
Topographie des Terrors museum.
Het museum is gelegen in de Niederkirchnerstrasse, voorheen de Prinz-AlbrechtStrasse. Deze straat was tijdens het naziregime in 1933- 1945 de locatie van het
hoofdkwartier van de Gestapo. Het museum gaf veel informatie over de belangrijkste instellingen van nationaal-socialistische
vervolging en terreur. Daarnaast kwamen
ook de Europese dimensies van de naziterreur uitgebreid aan bod. Met deze activiteit zaten de activiteiten in Duitsland er
op. Maar geen goede afsluiting zonder een
gezellig feestje, dus heeft CIA het hostel de
laatste avond op z’n kop gezet en er een
gezellig feestje van gemaakt.

Warschau

Aangekomen in Warschau, was snel duidelijk dat we in een wat minder gestructureerd
land terecht waren gekomen. Het station
was op zich zelf al een klein doolhof. Gelukkig hadden we Marc, die Pools spreekt,
waardoor we met gemakkelijker de weg
konden vinden.
De eerste activiteit op het programma in
Warschau was een bezoek aan één van de
gevangenissen die de stad rijk is. De Mokotów-detentiefaciliteit, vernoemd naar de
wijk waarin deze ligt, bevond zich op ongeveer twintig minuten reizen van het hostel.
Aangekomen bij de gevangenis moest iedereen zijn telefoon, camera, paspoort (en
in een enkel geval een ﬂesje wodka) inleveren. Degenen die daar het snelst mee klaar
waren konden op de binnenplaats zien hoe
een aantal personeelsleden hun wapens,
vermoedelijk na een gevangenentransport,
kwamen inleveren. Het ging daarbij om

uit eten gegaan. Hier werden enkele bedankjes, toespraken en cadeautjes uitgewisseld. Een feestje kon natuurlijk ook deze
avond niet ontbreken. Na het eten is de
groep dan ook naar een club gegaan waar
iedereen lekker kon dansen en genieten.

Het vernietigingskamp Treblinka

machinegeweren, shotguns en pistolen.
Eenmaal binnen werd na het welkomstwoord een presentatie gegeven over gevangenissen in Polen. Zowel de directeur als
vicedirecteur van de gevangenis als de ambassadeur van de Nederlandse ambassade
waren hierbij aanwezig. Na de presentatie
werd de groep in tweeën gesplitst voor een
rondleiding door de gehele gevangenis. Beide groepen kregen ook een bewaker mee.
Op enkele afdelingen liepen de gevangen
vrij rond op de gang waar sommigen van
ons zich aanvankelijk toch wel ongemakkelijk bij voelden. Opmerkelijk was voor
vele studenten dat op de ‘maximum security’
afdeling de gevangenen 24/7 worden geobserveerd. Iets wat in Nederland voor onmogelijk wordt gehouden gezien de privacy
wetten. Het was ook geen probleem dat
iedereen even een blik wilde werpen op de
vele televisieschermen. Na de rondleiding
was nog ruimte voor discussie en vragen.
Uiteindelijk stond de gehele groep weer
buiten en kon de reiscommissie opgelucht
ademhalen dat de groep nog compleet was.

van de originele weg leidde, die destijds
door de eerste gevangenen is aangelegd.
Alles wat op dit moment in Treblinka staat
is nagebouwd. De Nazi’s besloten namelijk
na een opstand van de gevangenen eind
1943 om het hele kamp met de grond gelijk
te maken. Ze vernietigden alles en zorgden
ervoor dat gras en bomen de resten zouden bedekken. Op deze manier zou niemand er ooit achter komen wat er gebeurd
was op die plek. We zijn deze middag zeer
veel te weten gekomen over het vernietigingskamp Treblinka, maar misschien nog
meer tot welke verschrikkingen de mens in
staat is. Iemand uit de groep vroeg nog aan
de gids waarom de slachtoffers eigenlijk
kaal werden geschoren voordat zij werden
vermoord. De gids zei dat het haar werd
getransporteerd naar Duitsland waar het
werd gebruikt als vulling voor matrassen,
dekens en zelfs werd gebruikt om sokken
van te maken.
Om de reis denderend af te sluiten zijn we
de een na laatste avond met de hele groep

Voor het vertrek naar Nederland stond
’s ochtends nog een museum op het programma. Om het thema goed te kunnen afsluiten hebben we een bezoek gebracht aan
het Warsaw Uprising Museum, dat gewijd is
aan de opstand van Warschau in 1944. Het
museum is opgedragen aan alle facetten
van de Opstand van Warschau. De exposities gaven aan de hand van foto’s, geschreven verslagen en andere getuigenissen goed
weer hoe het leven was in 1944. Tijdens de
tour in het museum waren ook verschillende opnames van toentertijd te horen. Het
was al met al een goede afsluiting van het
thema.
Na het bezoek aan het Warsaw Uprising
Museum had iedereen de gelegenheid om
nog wat te doen in de stad, want die avond
stond de trein richting Nederland weer
voor ons klaar. Na een treinrit van ongeveer 14 uur terug was de groep weer terug
in Nederland. Iedereen die mee was kan terugkijken op een geweldige en interessante
studiereis.
Bedankt CIA, EUROPOL
en alle deelnemers!!

Criminologen In Actie

Na het bezoek aan de gevangenis stond
‘s middags een bezoek aan de universiteit
van Warschau, Uniwersytet Warszawski,
gepland. We kregen een presentatie over
het rechtssysteem in Warschau wat goed
aansloot op het gevangenisbezoek van die
ochtend. Ook kregen we een tour over de
campus, hierbij kon een bezoekje aan het
dak van de bibliotheek met mooi uitzicht
over de stad niet worden overgeslagen.
Na het gevangenisbezoek en de universiteit
is toch de vraag wat nou de rol van Warschau precies was binnen de oorlogsmisdaden. Op de tweede dag vertrok het gezelschap dan ook naar het vernietigingskamp
Treblinka. Na een audioverhaal over de historie van Treblinka volgde een rondleiding
door het kamp, die de groep over een deel
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ACHTERGROND

Het spreekrecht in ontwikkeling

Hoe de positie van het slachtoffer door de jaren heen is verbeterd
Het spreekrecht voor slachtoffers is de laatste tijd veel in het nieuws. Van oudsher werd er weinig
aandacht aan het slachtoffer geschonken in het strafrecht, maar nu lijkt er een omslag te hebben
plaatsgevonden. Ondanks het feit dat de invoering van het spreekrecht nog geen tien jaar geleden is,
zijn er verschillende wetsvoorstellen en ideeën geweest om de positie van het slachtoffer nog meer te
versterken. Het spreekrecht is dus volop in ontwikkeling. Maar waarom is het belangrijk om aandacht te
besteden aan het slachtoffer, welke ontwikkelingen hebben er al plaatsgevonden en welke ontwikkelingen
zijn er gaande?
Door: Renée Buijs
Voor wie is het strafrecht?

Het strafrecht, voor wie is dat nou eigenlijk? Niet voor het slachtoffer, zo betoogde
de criminoloog Nils Christie in 1977. Een
conﬂict tussen dader en slachtoffer wordt
volgens Christie een conﬂict tussen dader
en overheid. Zo wordt het conﬂict ‘afgepakt’ van het slachtoffer (Christie, 1977).
Maar hoe ziet de overheid dit? Op de site
van Rijksoverheid staat het volgende: “Het
strafrecht is nooit alleen een zaak tussen
een dader en een slachtoffer. Het is altijd
een zaak tussen de dader en de samenleving.” En ter verduidelijking: “In een strafzaak staan niet de verdachte en het slachtoffer tegenover elkaar, maar de verdachte
en het Openbaar Ministerie (OM). Het OM
treedt op namens de samenleving” (Rijksoverheid, 2012a).
Ook de overheid ondersteunt dus de opvatting van Christie. Een zaak tussen dader
en slachtoffer wordt een zaak tussen dader
en samenleving, en de samenleving wordt
op haar beurt weer vertegenwoordigd door
het OM.

Aandacht voor het slachtoffer

Het slachtoffer werd lange tijd gezien als
een getuige of aangever en kreeg weinig
erkenning als slachtoffer. Toch is het wel
belangrijk om rekening te houden met het
slachtoffer. Secundaire victimisatie is een
fenomeen dat hierbij van belang is. Men
spreekt hiervan als het strafproces de schade en het leed van het slachtoffer juist vergroot, waardoor het slachtoffer het gevoel
heeft dat hij nog een keer wordt benadeeld
(Van Dijk, Groenhuijsen & Winkel).
Een goed uitgangspunt zou zijn dat het
strafrecht niet alleen secundaire victimisatie
voorkomt, maar ook bijdraagt aan het herstel van het slachtoffer.
Een reden voor justitieorganisaties om aandacht te besteden aan het slachtoffer, is dat
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het voor een goede relatie tussen het slachtoffer en de organisaties zorgt. Deze relatie
is nodig, omdat het algemene publiek (dus
ook het slachtoffer) een belangrijke informatiebron voor de justitieorganisaties is
(Ten Boom & Kuijpers, 2007).

Van de jaren 80 tot 2005

Door de jaren heen heeft men geprobeerd
de positie van het slachtoffer te verbeteren.
In de jaren tachtig was dit voor het eerst te
zien in de richtlijnen van het OM ter verbetering van de bejegening van het slachtoffer. Zo stond in de richtlijnen-Vaillant
onder andere dat de politie op een respectvolle manier met de slachtoffers om moest
gaan, hen informatie moest verschaffen
en onderzoek moest doen naar de geleden
schade (Groenhuijsen, 1995). Daarna werd
met de invoering van de Wet Terwee in
1992 het slachtoffer voor het eerst erkend
als betrokkene in de strafzaak. Ook zorgde
deze wet voor een sterke verbetering van
de mogelijkheden om een schadevergoeding binnen de stafprocedure te vorderen. In 2004 kwam de mogelijkheid voor
slachtoffers van ernstige delicten om een
schriftelijke slachtofferverklaring in te dienen. In 2005 kwam hier de mogelijkheid bij
om tijdens de strafzitting over de gevolgen
van het delict te spreken; het spreekrecht
(Slachtofferhulp Nederland, 2012). Hier
blijven we even bij stilstaan.

Voor wie is het spreekrecht?

Net zoals bij het strafrecht, kan de vraag
worden gesteld: voor wie is het spreekrecht? Volgens de Memorie van Toelichting
bij de Wet Spreekrecht Slachtoffers, dient
het spreekrecht vier doelen. Ten eerste is
het spreekrecht bedoeld voor de informatievoorziening voor de rechter, die nu van
het slachtoffer zelf kan horen wat de gevolgen van het delict zijn en daar rekening

mee kan houden. Het tweede doel is speciale preventie (het voorkomen van recidive
van de dader van het delict), doordat de dader geconfronteerd wordt met de gevolgen
van het delict. Ten derde is het spreekrecht
bedoeld voor de algemene preventie (het
afschrikken van potentiële daders om het
delict te plegen), doordat het de zichtbaarheid van het slachtoffer vergroot. Het vierde doel is het herstellen van de emotionele
schade die het slachtoffer heeft opgelopen
door het delict (Rijksoverheid, 2012b).
Alleen het laatste doel is direct op het
slachtoffer gericht. Maar zorgt het spreek-

“Wellicht dat er over tien
jaar weer een artikel te
schrijven is over de
ontwikkelingen die
nog gaan komen”
recht daadwerkelijk voor het herstel van de
emotionele schade? Zowel Slachtofferhulp
Nederland als Intervict (in opdracht van
het WODC) hebben hier onderzoek naar
gedaan.

Eerste evaluaties van het spreekrecht

Lang niet alle slachtoffers maken gebruik
van het spreekrecht. De meeste mensen die
geen gebruik maken van het spreekrecht
doen dit bewust, bijvoorbeeld omdat ze het
delict niet ernstig genoeg vinden. Tussen
mensen die wel gebruik maken (deelnemers) en mensen die geen gebruik maken
van het spreekrecht (niet-deelnemers) zijn
meerdere verschillen waar te nemen. Zo is
bij deelnemers het delict gemiddeld korter
geleden dan bij niet-deelnemers. Ook hebben deelnemers onder andere vaker last van
posttraumatische stress en gevoelens van
angst, wraak en woede. Deze verschillen

tussen deelnemers en niet-deelnemers maken het lastig om de verschillen tussen het
emotionele herstel te interpreteren (Lens,
Pemberton & Groenhuijsen, 2010).
Wel blijkt dat deelnemers het spreekrecht
over het algemeen positief ervaren. Het
kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de kwetsbaarheidgevoelens en het
verbeteren van het zelfbeeld. Het slachtoffer, die de dader als angstaanjagend monster zag, kan nu in de rechtszaal zien dat de
dader ook een mens is. Slachtoffers krijgen
het gevoel dat er iemand naar ze luistert en
dat ze erkenning krijgen (Slachtofferhulp
Nederland, 2008).

Van 2005 tot nu

Het spreekrecht blijft zich ontwikkelen.
De Wet ter versterking van de positie van
het slachtoffer in het strafproces, die in
2011 in werking trad, zorgt ervoor dat het
slachtoffer partij is in het strafproces. Het
slachtoffer heeft met deze zelfstandige positie in het strafproces nu eigen rechten en
bevoegdheden gekregen, zoals het recht op
informatie en een correcte bejegening door
politie, OM en rechter (Eerste Kamer der
Staten Generaal, 2011). Met name het laatste aspect is belangrijk om secundaire victimisatie te voorkomen. Doordat er meer
aandacht is voor een correcte bejegening
en het slachtoffer een klacht in kan dienen
als dit niet het geval is, zal de kans afnemen
dat hij nogmaals het gevoel krijgt slachtoffer te zijn.
Staatssecretaris Teeven heeft recent een
wetsvoorstel ingediend voor verdere uitbreiding van het spreekrecht. Op dit moment mag alleen het slachtoffer of een
nabestaande gebruikmaken van het spreekrecht. Als de wet in werking treedt, kunnen
ook ouders of voogden spreken voor minderjarige slachtoffers die zelf hun verhaal
niet kunnen doen. Daarbij mag het spreekrecht ook worden uitgeoefend door iemand
anders als het slachtoffer fysiek of geestelijk niet in staat is het zelf te doen. Als
laatste mag niet alleen de partner van het
slachtoffer spreken, maar daarnaast maximaal drie anderen (Rijksoverheid, 2012b).
Hoewel er over de inhoud van dit wetsvoorstel weinig discussie is, is er des te meer
discussie over het gebruik ervan. Nadat de
rechtbank bij de zaak van Robert M. had besloten de ouders van de slachtoffers spreekrecht te geven (hoewel dit dus nog niet in
de wet staat), wraakte de advocaat van Robert M. de rechtbank. Dit wrakingsverzoek
is echter afgewezen, omdat “de motivering
van de rechtbank om het spreekrecht te
handhaven niet zodanig onredelijk of on-

begrijpelijk is dat daaruit vooringenomenheid tegenover de verdachte blijkt” (www.
rechtspraak.nl).

Uitspreken over de straf ?

De kans dat het bovengenoemde wetsvoorstel goedgekeurd zal worden is groot. De
VVD wil echter een verdere uitbreiding van
het spreekrecht. Terwijl het slachtoffer zich
nu alleen mag uitspreken over de gevolgen
van het misdrijf, wil de VVD dat hij zich
ook kan uitspreken over de straf. Dit zorgt
echter wel voor veel discussie (www.nos.nl).
Als het slachtoffer zich mag uitspreken
over de straf die de dader zou moeten krijgen, kan dit voor teleurstellingen zorgen
als de dader een lagere straf of zelfs vrijspraak krijgt. Bovendien, als het slachtoffer zich uitspreekt over de straf moet de
verdediging de kans krijgen hem hierover
te ondervragen. Zo wordt het slachtoffer een getuige en kan hij vragen krijgen
van de advocaat van de dader. Dit zullen
slachtoffers niet altijd aangenaam vinden
(www.nos.nl). Uit de mening van rechters
blijkt dat zij geen aandacht aan de mening
van het slachtoffer over de strafmaat zou-

den schenken bij het bepalen van de straf.
Slachtoffers die gebruik maken van het
spreekrecht, zeggen geen behoefte te hebben om zich uit te spreken over de straf
(Lens e.a., 2010).
Opvallend is dat de meeste slachtoffers zich
onbewust toch uitspreken over de straf.
Hier worden zij zelden op aangesproken
door de rechter. Daaruit blijkt dat rechters
hen meer ruimte gunnen om toch hun verhaal te doen. Een nieuwe wet zou daarvoor
niet nodig zijn. Kortom, voor deze verdere
uitbreiding van het spreekrecht is weinig
draagkracht (Lens e.a., 2010).

De toekomst

Hoewel er lange tijd weinig aandacht is
geweest voor het slachtoffer, is de verbetering van de positie van het slachtoffer in
het strafproces snel gegaan in de afgelopen
jaren. Wat de volgende stappen zijn, is nu
moeilijk te zeggen. Wellicht dat er over tien
jaar weer een artikel te schrijven is over de
ontwikkelingen die nog gaan komen. Wordt
vervolgd dus…

Rechtbanktekening van de zitting van Robert M.
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Coffeeshops: het beste
van twee kwaden?
Het Nederlandse coffeeshopbeleid staat aan een vooravond van grote veranderingen. Verscheidene
politieke partijen zien geen heil meer in het handhaven van de huidige gedoogconstructie en er liggen
inmiddels voorstellen tot wijzigingen op tafel. Ook is onder het laatste kabinet, Rutte I, al een belangrijke wetswijziging doorgevoerd: coffeeshops moeten een ledenbestand gaan aanleggen en de verkoop van
softdrugs tot deze groep beperken. Andere voorstellen als het beperken van het thc-gehalte in softdrugs en
het uitbreiden van de ‘coffeeshop-vrije cirkel’ rond scholen liggen al klaar.
Door: Jimmy Maan

Het CIROC-seminar over geplande veranderingen van het softdrugsbeleid vond 7
maart plaats in de Raadszaal van de Universiteit Utrecht, nog vóór de invoering van de
zogenaamde ‘wietpas’.
Naast wetenschappers van de deelnemende
universiteiten (zie kader) waren onder andere vertegenwoordigers van de Vereniging
Actieve Bredase Cofeeshopondernemers,
KPLD-medewerkers en belangenbehartigers van cannabisgebruikers aanwezig.
Als voorzitter van het CIROC-seminar
opende Henk van de Bunt van de EUR de
dagsemimar met het duiden van dit gezelschap als ‘Mensen die weten en mensen die
denken te weten’, waarbij de aanwezige wetenschappers tot de laatste groep behoren.
Ter illustratie van het overheidsbeleid met
betrekking tot softdrugs besprak Van de
Bunt de casus ‘Checkpoint’, de voormalige
grootste coffeeshop van Nederland, gevestigd in Terneuzen. Door te lang oogluikend
overbevoorrading van softdrugs op deze
locatie toe te staan had het OM volgens
het gerechtshof in Den Haag zijn kansen
verspeeld om strafvervolging in te stellen.
Teneinde het OM daadkrachtiger te maken
in de toekomst zijn de richtlijnen voor het
gedoogbeleid verscherpt. Dit houdt onder
andere in dat strenger wordt gecontroleerd
op het voldoen aan de AHOJG-criteria
door coffeeshophouders en de mogelijke
uitbreiding hiervan met de I+B (zie kader).
Centrale twistpunten tijdens het seminar waren de onduidelijkheden over de
toekomst van het softdrugsbeleid. Is het
scheiden der markten te bereiken door te
gedogen? Haalt het de illegaliteit de wind
uit de zeilen en wat zou er gebeuren als
we ermee stoppen? Hierover gingen onder
andere Thaddeus Müller van de EUR en
Ben Rovers van het Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek in conclaaf met
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CIROC
CIROC staat voor ‘Centre for Information and Research on Organised Crime’ en is
een internationaal criminologisch kenniscentrum op het gebied van de georganiseerde
misdaad en de bestrijding ervan. Het centrum is een initiatief van de secties Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de Vrije Universiteit Amsterdam
(VU), de Universiteit Maastricht (UM), de Universiteit Utrecht (UU) en het het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie
(WODC).
de aanwezigen over hun onderzoeken naar
het huidige gedoogbeleid. Vooral de coffeeshophouders uit Eindhoven en Breda
plaatsten vraagtekens bij de methodologie
van eerdere onderzoeken. Wel kan worden
gesteld dat geen van de aanwezigen in de
bres durfde te springen voor de komende
beleidswijzigingen. Opvallende afwezigen
waren dan ook de beleidsmakers die zich,
afgaande op de algemene consensus, weinig van criminologisch onderzoek hadden
aangetrokken bij de beleidsontwikkeling.
Dat de voorstanders van het gedoogbeleid
een achterhoedegevecht voeren tegen de
komende beleidswijzingen was hierbij een
stellingname van Henk van de Bunt die op
felle reacties kon rekenen. Inmiddels is de
‘wietpas’ echter doorgevoerd en lijken de
protesten van coffeeshophouders weinig
effect te sorteren.

De discussie omtrent het Nederlandse softdrugsbeleid leeft ook binnen de academische wereld. CIA heeft daarom twee deskundigen vanuit de eigen sectie gevraagd
hun licht te laten schijnen op de volgende
stelling: Tegenover het buitenland is ons drugsbeleid niet meer te verantwoorden en de voorgestelde
wijzigingen kunnen dan ook worden beschouwd als

de laatste stuiptrekkingen van de softdrugs-regulatie. Ondubbelzinnig kan dan ook worden gesteld
dat het Nederlandse drugsbeleid is mislukt.

Thaddeus Muller:
In de afgelopen jaren zien we juist in navolging van het Nederlandse drugsbeleid
een decriminalisering van het gebruik van
soft-drugs in Europa en zelfs in delen van
de Verenigde Staten en Canada. Het probleem in Nederland is vooral de symbolische lading van de aanwezigheid van legale
verkooppunten van cannabis. Voor links
Nederland was dit jarenlang een teken van
het vrij gevochten eigenzinnige en tolerante
karakter van Nederland. Voor rechts Nederland stond dit alles voor wat ze verfoeide aan links Nederland. Maar naast symboolpolitiek zijn er ook echte problemen,
zoals overlast en georganiseerde misdaad,
die velen aangrijpen om het beleid rond
coffeeshops te veranderen. Uit onderzoek
blijkt dat de overlast in de afgelopen jaren
drastisch is afgenomen, mede door het
ingrijpen van de eigenaren van de coffeeshops zelf. In de grensgemeenten en in het
toeristische gedeelte van Amsterdam is de
overlast afgenomen, met uitzondering van
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Zuid-Limburg, waar het vooral drugsrunners zijn die voor problemen zorgen. Georganiseerde misdaad blijft dan over als het te
tackelen probleem. Een simpele oplossing
is dan het vernietigen van het coffeeshops.
Het ziet er naar uit dat dat gebeurt door
de weedpas die landelijk wordt in gevoerd
per 1-12-013. Klanten willen zich namelijk
niet registeren omdat zij vrezen voor hun
privacy. Als zij wegblijven, gaan de coffeeshops failliet. Maar het is natuurlijk een
misvatting dat hiermee de georganiseerde
misdaad verdwijnt. De cannabiswereld gaat
dan ondergronds. Het wordt onzichtbaar,
waardoor het lijkt alsof er niets meer aan
de hand is. Maar in gemeentes waar coffeeshops gesloten zijn, of er geen waren, zien
we dat rond de dealertjes een schemerige
wereld van illegaliteit bestaat, waar jongeren makkelijk in aanraking komen met
harddrugs. Bovendien belanden jongeren
hier in een scene waar het normaal is om
op illegale wijze - dealen, inbreken, stelen
en helen - aan hun geld te komen. Ik ga
er niet vanuit dat het huidige coffeeshopbeleid een vorm van werkverschafﬁng is
voor jongeren die anders moeilijk aan een
reguliere baan kunnen komen. Het rolmodel van de strikt gereguleerde coffeeshop
verdient zonder twijfel de voorkeur boven
het rolmodel van de louche wereld van dealertjes en (kleine) criminelen. Bovendien
krijgt de politie een hoop extra nutteloos
(duur) werk door de weedpas. Ik ga er ook
vanuit dat de weedpas niet landelijk wordt
ingevoerd en dat gemeentes, zoals dat nu
het geval is, hun coffeeshopbeleid

Henk van de Bunt:
Onlangs is de wietpas ingevoerd. Zoiets
gebeurt niet door middel van een wet of
democratisch besluit van de gemeente maar
door een zogenoemde ‘Aanwijzing’ van het
OM. Naast de reeds geldende criteria (zoals geen verkoop alcohol of hard drugs)
van het OM zijn toegevoegd het beslotenclub criterium (B-criterium) en het ingezetenecriterium (I-criterium). Het B-criterium
houdt in dat uitsluitend toegang verleend
mag worden en verkocht mag worden aan
leden van de coffeeshop. Per kalenderjaar
mag een coffeeshop maximaal tweeduizend
lidmaatschappen uitgeven. Deze lidmaatschappen mogen volgens het I-criterium
uitsluitend uitgegeven worden aan ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder.
Zonder zo’n wietpas kan je geen coffeeshop meer in.
Exit coffeeshops. Buitenlanders mogen

niet meer kopen in coffeeshops en Nederlanders mogen slechts een coffeeshop betreden als zij er lid van zijn. Het zijn in feite
bizarre maatregelen die duidelijk maken dat
het Nederlandse cannabisbeleid op zijn retour is. Wij zijn in Nederland helemaal in
de knoop geraakt met het cannabisbeleid,
doordat er nooit een duidelijke keuze is
gemaakt tussen toestaan of verbieden. In
plaats daarvan hebben we nu al ruim veertig jaar toegestaan wat feitelijk verboden is.
Want in de Opiumwet is niet alleen de teelt
en handel maar ook het bezit van cannabis
(‘soft drugs’) strafbaar gesteld.
Lange tijd werd het bezit van cannabis en
de verkoop ervan in coffeeshops formeel
door het OM gedoogd. Typerend voor dit
beleid (en typisch Nederlands vind ik) is
dat het gedogen heel expliciet plaatsvond.
Coffeeshops kregen ofﬁciële vergunningen
en daarmee werd de paradox van het toestaan wat je verbiedt er alleen maar groter
op.
In de beginjaren van dit beleid (1975-1976)
werd ervan uitgegaan dat het gedogen
slechts een kwestie van korte duur was.
De wetgever durfde de decriminalisering
in 1976 nog niet aan, bevreesd als hij was
voor het schenden van internationale verdragsverplichtingen. Maar de regering ging
ervan uit dat andere landen hun afkeuring
van cannabis binnen enkele jaren zouden
laten varen. Maar dat blijkt achteraf een
grote misrekening te zijn geweest. Het gedoogbeleid was bedoeld als noodverband
om tijdelijk met de discrepanties tussen de
nationale en internationale opvattingen te
kunnen leven. Maar omdat het buitenland
weinig krimp gaf, heeft het gedogen van
coffeeshops onbedoeld een min of meer
permanente status gekregen. Het buitenland heeft niet meer ruimte gegeven voor
de ontwikkeling van een eigen drugsbeleid. Het is niet mogelijk om in Nederland
verdergaand te experimenteren met het
legaliseren van de cannabisteelt en de bevoorrading van coffeeshops.
Inmiddels zijn de opvattingen over de
schadelijkheid van cannabis veranderd. Ten
aanzien van de medische risico’s van cannabis bestaan er veel minder zekerheden. De
stelligheid waarmee in het verleden over de
geringe schadelijkheid van cannabis werd
gesproken, heeft plaatsgemaakt voor twijfel en meer nuance. In 2011 concludeerde
een expertcommissie dat de schadelijkheid
van cannabis voor de gezondheid van de
gebruiker van dien aard is dat een herover-

weging over de risico’s op zijn plaats is.
Door de detailhandel te gedogen heeft de
overheid lange tijd een illegale markt beschermd. In de luwte van het gedoogbeleid hebben illegale entrepreneurs fortuin
vergaard. Tijdens het onderzoek van de
parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethoden kwam de omvang van de
betrokkenheid van criminele organisaties
op de cannabismarkt voor het eerst in
beeld.
De invoering van de wietpas staat niet
op zichzelf; deze maatregel past in een rij
van steeds restrictievere eisen die aan coffeeshops worden gesteld. Recent is het
afstandscriterium aangescherpt, waardoor
alle coffeeshops die binnen een straal van
350 meter van een school zijn gevestigd,
gesloten moeten worden. De toegestane
hoeveelheid cannabis die in coffeeshops
mag worden verkocht is in de loop der jaren verlaagd van 30 naar 5 gram, op lokaal
niveau is dit in enkele steden al teruggebracht tot 2 gram. De toegestane handelsvoorraad is momenteel gesteld op 500
gram. De aanpak van wietplantages is al
jarenlang een van de speerpunten van het
beleid van de politie en het OM in de strijd
tegen de georganiseerde misdaad. De toegenomen politiële drukte bij de achterdeur
van de coffeeshops maakt de spanning tussen de voor- en achterdeurproblematiek
van de coffeeshops steeds meer voelbaar.
Er zijn bij de totstandkoming van het cannabisbeleid allerlei inschattingen gemaakt
die achteraf onjuist bleken te zijn. De belangrijkste misrekening is de verwachting
dat het gedogen van cannabisverkoop een
tijdelijke zaak zou zijn, in afwachting van
de aanpassing van internationale verdragen.
De ruimte om het gehele traject (van teelt
tot verkoop) te decriminaliseren is er nooit
gekomen. Ergens tussen voor- en achterdeur loopt in elke coffeeshop een demarcatiegrens tussen legaal en illegaal. Op die
onduidelijke grens lopen vroeg of laat alle
initiatieven tot regulering van de verkoop
en het gebruik van cannabis stuk.
Leden van CIA kunnen tegen een gereduceerd
tarief deelnemen aan de CIROC-seminars. Interesse? Hou Sin-online, de CIA-nieuwsbrief en de
website in de gaten voor nieuws over de aanstaande
seminars!
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CIA ACTIVITEITEN

Dragers van waarheid

Twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland
Forensisch DNA-onderzoek is ingewikkelde materie, maar socioloog dr. Victor Toom (Northumbria
University, Newcastle UK) schreef er een toegankelijk sociaalwetenschappelijk boek over. Eind januari
reisde hij af naar Rotterdam om voor CIA zijn ideeën uit de doeken te doen. Zijn boek brengt de vaak
complexe vaktermen van genetici duidelijk over het voetlicht, en het kritisch perspectief zet criminologen
aan tot denken.
Door: Hanneke Kooloos

De heer Toom schetste eerst de ontwikkeling van forensisch DNA-onderzoek in de
afgelopen twintig jaar in Nederland. Bij die
ontwikkeling is sprake geweest van een dynamiek tussen wetenschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in wetgeving.
Verschillende casus maken dit duidelijk,
bijvoorbeeld die van de nog altijd onopgeloste zaak van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra. In deze moordzaak bestonden vermoedens van betrokkenheid van
asielzoekers uit het, nabij de plaats delict
gelegen, asielzoekerscentrum (AZC). Zes
maanden na de moord kreeg het AZC een
permanente status en volgde de ‘opstand
van Kollum’, waarbij de lokale bevolking
protesteerde tegen zowel het AZC en haar
bewoners als de autoriteiten die de moord
op Marianne Vaatstra nog niet hadden opgelost. De recherche hoopte dat de rust zou
wederkeren als bleek dat de dader geen allochtoon was en vroeg het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek (FLDO)
in Leiden of dit onderzocht kon worden
middels DNA-onderzoek. Het Wetboek
van Strafvordering schreef echter voor dat
DNA-onderzoek uitsluitend gericht mocht
zijn op de vergelijking van DNA-proﬁelen;
het kon niet worden gebruikt om andere
informatie, zoals geslacht, ras of afkomst,
over de persoon van wie lichaamscellen
werden onderzocht te verkrijgen. Toch gebeurde dit, waarna de conclusie volgde dat
de dader zeer waarschijnlijk iemand uit de
eigen streek was; een autochtone dader en
dus geen bewoner van het AZC. De resultaten van het onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken droegen
bij aan de organisatie van een grootschalig
DNA-onderzoek, waarbij blanke mannen
die ten tijde van het misdrijf binnen een
straal van vijftien kilometer van de plaats
delict woonden en een leeftijd hadden
tussen de twintig en 45 jaar werd gevraag
DNA af te staan. Bijna duizend mannen
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werden op deze manier uitgesloten als mogelijke dader.
Informatie over uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken kan dus bijdragen aan
waarheidsvinding, maar er gaat ook weleens
iets mis. Een voorbeeld is de zaak Isabelle
Pongs. Zij werd in 2004 in haar winkel in
Landgraaf vermoord. Er kwam een grootschalig DNA-onderzoek onder 175 mannen, maar de verdachte bleek er niet tussen

“De recherche hoopte dat
de rust zou wederkeren als
bleek dat de dader geen
allochtoon was”
te zitten. Deze was namelijk weliswaar als
man geboren, maar ging tegenwoordig als
vrouw door het leven. Een ander voorbeeld
speelde in Zuuk (Gelderland), waar een
pyromaan auto’s in brand stak. DNA-onderzoek toonde aan dat de pyromaan een
vrouw was, waarna een grootschalig DNAonderzoek onder vrouwen werd georganiseerd om zodoende de ‘Wreekster van
Zuuk’ op te sporen. Er werd echter geen
overeenkomstig proﬁel gevonden. Later
bleek dat een vrouwelijke medewerker van
het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
sporenmateriaal uit Zuuk had vervuild met
haar eigen DNA, waardoor de vrouwen
van Zuuk dus ten onrechte benaderd waren
door politie en justitie. Naast de vraag of
het proportioneel is om duizend ‘interessante’ personen, zoals in de Vaatstra-zaak,
te vragen DNA af te staan om een zaak
op te lossen, is er dus een kans op foute
uitkomsten. Uitspraken over uiterlijk waarneembare persoonskenmerken kennen een
fout-positieve en fout-negatieve marge.
De zaak van de in 1992 vermoorde Milica
van Doorn werd in 2008 opnieuw onderzocht. Etniciteitsonderzoek suggereerde
dat de de dader van Turkse of Noord-

Afrikaanse afkomst was. Ongeveer zeventig Turkse en Noord-Afrikaanse mannen
werden onderzocht. In de media verschenen berichten als ‘Turk vermoordde Milica
van Doorn’. Op deze manier kan het onderzoek een stigmatiserend staartje krijgen.
Mogelijk werkt het zelfs discriminerend,
omdat het de raciale en etnische ongelijkheid vergroot. Waar de autochtone populatie vaak te groot is om op te rechercheren,
is het bepalen van uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken bij uitstek geschikt om
op allochtone populaties te rechercheren.
De ‘onderzoekspersonen’ vormen ondertussen een nieuwe categorie, namelijk die
van de ‘niet-verdachte’, waar geen juridische
bescherming aan verbonden is. Zij worden
gevraagd hun onschuld aan te tonen, wat
een omkering van de bewijslast betekent en
de onschuldpresumptie ondergraaft. Medewerking weigeren mag, maar het maakt de
personen des te interessanter.
De presentatie en het boek van Toom laten zien dat burgers op steeds andere wijze
aan opsporingsonderzoek kunnen worden
gebonden; niet van onderaf gebaseerd op
feiten en omstandigheden van het misdrijf,
maar van bovenaf door genetische kennis
over uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. Er wordt niet meer gerechercheerd
op individuen, maar op groepen waarvan
ieder lid door DNA-onderzoek moet worden uitgesloten als mogelijke dader. In die
zin wordt het lichaam een ‘drager van waarheid’, want schuld en onschuld liggen besloten in het DNA, ook in dat van u!

Meer weten?
Victor Toom, “Dragers van waarheid. Twintig
jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland”
(Kluwer, 2011)

COLUMN

Criminologie lééft in
Rotterdam!
door Maarten Verdonk

Bij de ‘Rotterdamse criminologie’ denk ik eigenlijk meteen aan criminologie in Rotterdam.
Op het eerste oog een nuance, maar bij nader inzien toch een groot verschil. Zo heb ik dus
criminologie in Rotterdam gestudeerd, een heel verschil met mensen die de Rotterdamse
criminologie hebben bestudeerd.
Volgens de studiegids van de Erasmus Universiteit kenmerkt criminologie in Rotterdam
zich door een goed opgebouwde en evenwichtige opleiding, door de stad Rotterdam als
het perfecte studieobject, door kleinschalig onderwijs en door een uniek systeem van 8
blokken per jaar. Bovendien vinden Rotterdamse criminologen snel een baan. Persoonlijk
ga ik ervan uit dat de opleiding in Leiden ook goed opgebouwd en behoorlijk in evenwicht
is, dat men in Amsterdam het eigen systeem ook uniek vindt en in Utrecht zal de invulling
niet veel grootschaliger zijn. En een baan? Tja.. Wat overblijft, is in dit geval dus de stad
Rotterdam als studieobject. En een studieobject, dat is het.

MultiMediaMobster Maarten Verdonk

Gedurende de studie criminologie ben ik gewapend met aantekenblok en memorecorder
mijn eigen wijk in gegaan om te observeren, overdag en ’s nachts. Samen met medestudenten zijn we zelfs op een heuse stadstocht door het Oude Westen gegaan. Onder de
bezielende leiding van de heer Zaïtch trokken we al observerend door stadsparken, speeltuinen, stegen en verkeersaders. Auto’s turven, camera’s spotten, musquito’s bewonderen
en het straatbeeld beschrijven. Het zijn de dingen die je studie levend en tastbaar maken,
een goede oefening en bovendien een mooie kans om de stofﬁge theoriën tot leven te
brengen met eigen waarneming.
Maar ook buiten de ons aangeboden opdrachten liggen in de stad Rotterdam de criminologische onderwerpen voor het oprapen. Wil je je verdiepen in de wereld van hooligans en
voetbalgeweld dan neem je de tram naar de Kuip. De bestorming van het Maasgebouw,
maar ook de recente huldiging als ideale mogelijkheid voor een participerende observatie. Is witteboordencriminaliteit meer je ding, dan liggen er volop mogelijkheden bij het
Rotterdamse Havenbedrijf, waar directeur Scholten in 2010 veroordeeld werd tot acht
maanden gevangenisstraf wegens omkoping, fraude en valsheid in geschriften. En zo zijn
de voorbeelden legio, noem het delict en Rotterdam biedt het je.
Maar ook delictoverstijgende en ogenschijnlijk contrasterende onderwerpen zoals cameratoezicht, preventief fouilleren en het vergroten van sociale cohesie onder inwoners zien
we hier op elke straathoek. In Rotterdam lijkt elke burger een ster op het witte doek, opgenomen door de witte camera’s die gericht of in bolvorm ‘waken’ over onze veiligheid. De
repressieve aanpak van toezicht en controle lijkt de laatste tijd weer wat ruimte te bieden
voor meer preventief gericht werk zoals het 10.000 eyes project, dat burgers aanspoort
om zelf bij te dragen aan het voorkomen van criminaliteit door samen activiteiten te ontplooien.
Criminologie in Rotterdam leeft. Via de sectie criminologie met zijn professoren, de studievereniging CIA dat onder leiding van het tiende bestuur het tweede lustrum gevierd
heeft, waarvoor hulde! Rotterdam is een bruisende stad met een breed samengestelde
bevolking en een pompende dynamiek die gekenmerkt wordt door een breed scala aan
criminaliteit en een minstens zo breed pakket aan maatregelen en initiatieven om deze
criminaliteit tegen te gaan. Wij, als Rotterdamse criminologen, kunnen hier tijdens onze
studie ons voordeel mee doen door gebruik te maken van de onderwerpen en ervaringen
die er voor het oprapen liggen. Hopelijk gaat ook de stad Rotterdam nog meer zijn voordeel doen met de criminologen die het in de gelederen heeft.
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Achter de schermen bij
Opsporing Verzocht
Mijn naam is Stefanie Vermeul, ik ben 22 jaar en vierdejaars criminologiestudente aan de Erasmus
Universiteit. Vorig jaar heb ik mijn Bachelor diploma gehaald en dit jaar hoop ik af te studeren in de
Master Jeugd, Samenleving en Criminaliteit. Na het derde blok heb ik al mijn vakken met succes afgesloten en dat betekent dat ik me nu volledig kan richten op mijn afstudeeronderzoek en de daarbij
behorende stage bij de redactie van Opsporing Verzocht In mijn vrije tijd doe ik aan salsa dansen en
ga ik graag op stap, uit eten en winkelen met vriendinnen. Verder hou ik erg van reizen, het liefst naar
verre landen.
Door: Stefanie Vermeul

Allereerst licht ik toe waarom ik ervoor heb
gekozen stage te gaan lopen en hoe ik aan
deze stageplek ben gekomen. Daarnaast
vertel ik over het programma Opsporing
Verzocht en waar mijn afstudeeronderzoek
precies over gaat. Ten slotte vertel ik wat
over mijn eigen ervaringen met het maken
van het programma en de indrukken die ik
tot nu toe achter de schermen van Opsporing Verzocht heb verkregen.

Afstuderen

In het begin van het jaar had ik nog totaal
geen idee wat het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek zou zijn. In het tweede
blok van het jaar moest al een keuze gemaakt worden voor het onderwerp dus de
tijd drong. Ik heb uiteindelijk gekozen voor
een van de aangeboden scriptieonderwerpen die een stageplaats omvatte (overigens
is het ook mogelijk om een eigen onderzoeksvoorstel te formuleren en eventueel
zelf te zorgen voor een stageplaats). Het
is erg belangrijk dat je voor een onderwerp
kiest dat je interesseert. Dit maakt het werken eraan gemakkelijker en het houdt je
enthousiast. Het onderwerp waar ik voor
heb gekozen is Kijkerspubliek van Opsporing Verzocht wat valt onder Nieuwe Media
en Opsporing. Dit project omvat een vaste
stageplaats bij de redactie van de AVRO.
Hoewel het niet verplicht is om stage te
lopen, zijn de stages die worden aangeboden door de universiteit in het kader van
een afstudeeronderzoek erg gewild. Mijn
advies is dus om op tijd te beginnen met
het schrijven van een goede motivatiebrief.
Ik heb gekozen voor een stage vanwege het
feit dat je hiermee veel ervaring op kunt
opdoen en het je de mogelijkheid geeft om
erachter te komen waar je interesses liggen.

20 // CIA MAGAZINE // JUNI 2012

Stefanie Vermeul

Daarnaast kun je via je stage een netwerk
opbouwen en kan het een belangrijke schakel zijn tussen jou en de arbeidsmarkt. Het
opsporingsonderzoek van de politie is iets
waar ik altijd al nieuwsgierig naar ben geweest, ik vind het een interessant en in zekere mate ‘een spannend’ onderwerp.

Het programma
‘Opsporing Verzocht’

Opsporing Verzocht is een van de meest
bekende opsporingsprogramma’s in Nederland. Het is een samenwerking tussen het
Openbaar Ministerie, de politie en de

“Hoe kan Opsporing
Verzocht aantrekkelijker
worden gemaakt voor een
jong publiek met behulp van
crossmediale middelen?”

PRAKTIJK
AVRO. Het programma is wekelijks rond
half 10 ’s avonds te zien op Nederland 1
en wordt gepresenteerd door Anniko van
Santen en Frits Sissing. In het programma
wordt de kijker opgeroepen te bellen met
de studio wanneer hij/zij meer informatie
heeft over een politiezaak waar tijdens de
uitzending aandacht aan is geschonken. De
getuigen kunnen ook middels een digitaal,
beveiligd tipformulier de informatie doorgeven.
Het programma zendt al bijna dertig jaar
uit en is, anders dan vaak wordt gedacht,
met ongeveer 1.3 miljoen kijkers per aﬂevering een zeer populair programma. Het
publiek is stabiel en bestaat vooral uit oudere kijkers. Volgens een onderzoek van de
NOS zijn het vooral de vrouwen van boven
de vijftig die naar Opsporing Verzocht kijken (Kuijenhoven, 2002). Het programma
wil meer jonge kijkers trekken, vooral kijkers tussen de 20 en 34 jaar. Het doel van
de AVRO is deze groep meer te betrekken
en te activeren met behulp van sociale media en andere technische mogelijkheden
(denk bijvoorbeeld aan het uploaden van
ﬁlmpjes op de website of het gebruik van
toepassingen voor de mobiele telefoon).
Een belangrijke vraag voor de AVRO is
dus; Hoe kan Opsporing Verzocht aantrekkelijker worden gemaakt voor een jong
publiek met behulp van crossmediale middelen? En wat is hierbij mogelijk gezien
de beperkingen die de politie stelt aan het
naar buiten brengen van informatie? Hier
zal ik later dieper op ingaan. Naast deze vrij
praktische kant van mijn scriptieonderwerp
analyseer ik hoe jongeren mediaberichtgeving over criminaliteit beleven. Dit heeft te
maken met hoe de media, in dit geval Opsporing Verzocht, de zaken aan de jongeren
presenteren, de wijze waarop het onder de
aandacht van de jongeren wordt gebracht.
Hoe kaderen zij het onderwerp in? En gebeurt dit op zo’n manier, dat het onderwerp
aantrekkelijk wordt gemaakt voor de jongeren om naar te kijken? Wordt de jongere
wel in zijn behoefte bevredigd als hij naar
Opsporing Verzocht kijkt? En wat is het
verband tussen de media en het vertrouwen dat de jongeren hebben in de politie?
Op welke manier kan media bijdragen aan
een grotere betrokkenheid van jongeren bij
de opsporing van criminaliteit? Het gaat er
dus om op welke wijze jongeren criminaliteit en mediaberichtgeving over criminaliteit beleven en hoe ze vanuit dit perspectief
aankijken tegen het programma Opsporing Verzocht. Om antwoorden te krijgen
op deze vragen houd ik o.a. individuele en

groepsinterviews met jongeren en stel ik
een vragenlijst op.

In Hilversum

De redactie en studio van Opsporing Verzocht zijn gesitueerd in Hilversum, een
paar minuten van het mediapark gelegen.
Wanneer ik in Hilversum ben, zit ik zo erg
in het mediawereldje dat ik niet eens meer
het besef heb dat het om opsporingswerk
van de politie gaat of dat het ook maar iets
te maken heeft met criminologie. Op de
muren hangen grote posters van alle grote
presentatoren en presentatrices die voor de
AVRO werken en hebben gewerkt. Beneden, in de grote ontvangsthal, is het niet
ongewoon dat je bekende Nederlanders

“Het Openbaar Ministerie
moet bij het beslissen om
een zaak door Opsporing
Verzocht te laten behandelen
altijd verschillende belangen
tegen elkaar afwegen.”
tegenkomt zoals Alain Clark. Ook Anniko
van Santen is, wanneer zij niet met opnames bezig is, druk aan het werk op de redactie met het schrijven van haar teksten
voor de uitzending. Met een andere stagiair
mocht ik een hele dag meelopen met de
opnames. Van de gewone repetitie en de
generale repetitie tot aan de live-uitzending
waarbij we in de studio en in de regiekamer
mee mochten kijken. Hier zijn de mensen
van Opsporing Verzocht elke dinsdag ruim
zes uur achter elkaar mee bezig. Al met al
is het een hele leuke en bijzondere ervaring
om achter de schermen van het programma een kijkje te nemen. Ik kreeg echter wel
een beetje het idee dat het hier meer draait
om kijkcijfers dan om het ophelderingspercentage. Anders dan bij andere stages, gaat
het hier in mindere mate om criminaliteit
en alles wat daarmee te maken heeft, maar
het gaat om televisie maken. Het was voor
mij in het begin dan ook onduidelijk wat
de criminologische relevantie hiervan voor
mijn onderzoek was. Uiteindelijk heb ik
met behulp van mijn scriptiebegeleidster
Judith van Erp een goede probleemstelling
kunnen formuleren waarin de criminologische relevantie wordt ondervangen. Namelijk ‘Op welke manier beleven jongeren
mediaberichtgeving rondom criminaliteit
en hoe kijken zij vanuit dit perspectief tegen het programma Opsporing Verzocht
aan?’

Verschillende
partijen en belangen

Tijdens de eerste weken van mijn stage liep
ik al tegen iets merkwaardigs aan. Ik heb
gemerkt dat de AVRO en de politie verschillende belangen behartigen en het dus
niet altijd met elkaar eens zijn. Vooral wanneer het gaat om de invulling en de promotie van het programma. Zoals eerder
gezegd gaat het naar mijn idee de AVRO,
(meer dan bij de politie) om de kijkcijfers
en om de vraag wat er moet gebeuren om
een nóg groter publiek te trekken. Eerder
zei ik al iets over de beperkingen die de
politie stelt aan het naar buiten brengen
van informatie. Het Openbaar Ministerie
moet bij het beslissen om een zaak door
Opsporing Verzocht te laten behandelen
altijd verschillende belangen tegen elkaar
afwegen. Aan de ene kant het belang van
de strafrechtelijke handhaving en aan de
andere kant recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer. Vaak heeft de
politie camerabeelden of geluidsopnamen
van betrokkenen van een misdrijf. Deze, en
het gebruik van foto’s, tekeningen en compositieschetsen maken een inbreuk op de
privacy van de betrokkenen. Daarbij wordt
natuurlijk ook rekening gehouden met het
feit dat de media een steeds groter bereik
heeft door onder andere het internet. Ook
houdt het OM er rekening mee dat eenmaal
gepubliceerde berichtgeving zich niet zonder meer laat verwijderen of herroepen.
Het motto is: “Eens op het internet, altijd
op het internet”. Opsporingsberichtgeving
kan de persoonlijke levenssfeer of het belang van betrokkenen, zoals de verdachte,
het slachtoffer en/of de getuige, dus ernstig schaden. Het OM en de politie zijn
daarom terughoudend met het verstrekken
van persoonlijke informatie van betrokkenen en zij zijn nog terughoudender als
het gaat om het gebruik van sociale media
om het programma te promoten. Door de
mogelijke uitbreiding van het gebruik van
sociale media zullen de grenzen door de
AVRO worden opgezocht. Omdat ik met
beide partijen te maken heb is het belangrijk om zo objectief mogelijk na te gaan in
hoeverre er gebruik kan worden gemaakt
van cross-mediale middelen en waar precies
de grens ligt.
Kortom, door stage te lopen doe je veel ervaringen op als student waar je erg veel van
kan leren. Bovendien is het heel interessant
en leuk. Als je ooit de kans krijgt om ergens
stage te lopen, pak deze kans dan. Je zal er
geen spijt van krijgen.
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Kan je goed schrijven, of wil je daar juist beter in worden?
Bieden de tentamens je te weinig ruimte om écht iets met je studie te doen?
Wil je een criminologisch inhoudelijke aanvulling op je C.V.?

C.I.A. zoekt redactieleden!
Ook voor het komende studiejaar zoekt CIA enthousiaste studenten die mee willen werken aan het CIA Magazine.
Binnen de commissie ‘Redactie’ zijn weer enkele plaatsen vrij voor studenten die hun criminologische horizon willen
verbreden. Als actief lid binnen de redactie mag je meewerken aan 4 magazines per jaar waarbij je in overleg met
de rest van de redactie bepaalt waar je over gaat schrijven. Vaste rubrieken als Alumni Interview, Achtergrond en
Onderzoek worden afgewisseld met columns van docenten maar ook gastschrijvers.
Lijkt het je leuk om te schrijven, te controleren of bijvoorbeeld een steentje bij te dragen aan de vormgeving,
stuur dan een mail naar hoofdredacteur@svcia.nl met je motivatie of kom naar de wervingsdag
voor actieve leden in het nieuwe studiejaar!
P.S. Klinkt het actieve lidmaatschap als iets te veel van het goede, maar heb je wel iets interessants te melden?
Het magazine biedt ook voor freelancers de mogelijkheid eigen criminologisch onderzoek
te presenteren aan de medestudenten!
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Springbreak
FBI heeft de afgelopen maanden niet
stilgezeten, naast het oud besturen diner
vond ook Springbreak plaats op 19 april.
Dit jaar werd Springbreak georganiseerd
in samenwerking met de studieverenging
CoDe en wel in de ‘Hut van ome Henne’ te
Leiden. Met een delegatie van ruim
vijfendertig CIA’ers hebben we samen met
CoDe een mooi feestje gebouwd, geheel
in ‘Springbreak-stijl’. De leden van CoDe
waren wel erg enthousiast in hun zwembroeken, CIA hield het bij de bloemenslingers en zonnebrillen. CIA was uiteraard
vertegenwoordigd tot in de vroege uurtjes,
mede dankzij de geweldige DJ-kunsten van
onze eigen FBI-DJ Robbert Goverts!
Op naar het volgende feestje.
Het Feest en Bier Instituut (FBI)

ONDERZOEK

Criminologisch veldwerk onder
bijzondere doelgroepen
Weinig studenten komen in de gelegenheid om interessant onderzoek te doen naar minder bereikbare
groepen in de samenleving. Twee studenten presenteren in hun scriptieonderzoek echter een interessant
insiderperspectief van twee bijzondere doelgroepen van het Rotterdams veiligheidsbeleid. Door middel
van kwalitatieve onderzoeksmethoden werpen zij een criminologische blik op de leefwereld van gewelddadige voetbalsupporters en (verslaafde) dak- en thuislozen in Rotterdam en de beleidsinterventies die
tegen hen worden ingezet.
Door: Loes de Rave, Rob van der Maat en Tom de Leeuw

‘Niemand op Straat’

Laagdrempelige opvang en
voorwaardelijk opvangbeleid
Het afstudeeronderzoek van Loes de Rave
bestaat uit een empirische studie naar de
maatschappelijke opvang van (verslaafde)
dak- en thuislozen in Rotterdam. Hierin
staat centraal hoe het Rotterdamse opvangbeleid ten aanzien van (verslaafde) dak- en
thuislozen beleefd wordt door de doelgroep binnen de Nico Adriaans Stichting
(NAS), een laagdrempelige opvang in het
centrum van Rotterdam. De centrale probleemstelling was geformuleerd rond de rol
die een laagdrempelige opvangvoorziening
zou kunnen spelen binnen een maatschappelijk opvangbeleid met hoge voorwaarden aan de doelgroep. De aanleiding voor
deze probleemstelling was de onzekere
toekomst waar de NAS in de laatste anderhalf jaar mee te kampen had. Tijdens dit
onderzoek is de nachtopvang gesloten en
is de dagopvang enkele weken geleden in
afgeslankte vorm verhuisd naar een andere
locatie enkele honderden meters van de
oorspronkelijke plek, dicht tegen het centrum van Rotterdam.
Veldwerk onder dak- en thuislozen
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek, omdat het de bedoeling was om meer
zicht te krijgen op de leefwereld van de
dak- en thuislozen die gebruik maken van
de NAS. Loes wilde van hen horen hoe zij
het Rotterdamse opvangbeleid beleven en
wat voor hen de rol van de NAS hierbinnen is. De basis van het veldwerk vormen
(participerende) observaties in de dag- en
nachtopvang van de NAS tussen februari
en juni 2011. Gedurende vier maanden is
zij twee keer per week aanwezig geweest
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om mee te draaien in de dagelijkse routine
van deze voorziening. Loes heeft geparticipeerd in verschillende dagactiviteiten van
de dagopvang, zoals ﬁlosoﬁelessen volgen,
het kunstatelier bezoeken en daarnaast enkele cliëntenvergaderingen bijwonen. Tevens is ze enkele keren naar de nachtopvang
van de NAS geweest waar een deel van de
bezoekers regelmatig verbleef. Via deze ingangen zijn er tal van informele gesprekken gevoerd met de aanwezige (verslaafde)
dak- en thuislozen om te leren begrijpen
wat voor sociale, psychische en fysieke problemen zij hadden en wat de redenen waren
dat zij uitgerekend naar de NAS kwamen
voor hulp. Hierbij bleek het vertrouwen
van de bezoekers niet zomaar te verkrijgen,
omdat ze zich al genoeg bekeken voelden
en door hun drugsgebruik soms moeilijk
aanspreekbaar waren. Met enkele van hen
heeft Loes toch een band weten op te bouwen. Daarnaast heeft zij open interviews
gehouden met medewerkers van de gemeente en andere opvanginstellingen over
hun meningen over de NAS als dissidente

voorziening binnen het maatschappelijk
opvangbeleid in Rotterdam.
De Nico Adriaans Stichting
De NAS is budgettair en capacitair een kleine organisatie in vergelijking met andere
spelers in het veld. Ze is ook een laagdrempelige opvanginstelling die is opgericht na
de sluiting van de voormalige Pauluskerk
aan de Mauritsweg in 2007. De NAS heeft
dus een christelijke achtergrond en stelt humaniteit voorop in haar omgang met haar
gemarginaliseerde doelgroep. Door middel
van laagdrempeligheid en respect voor de
bezoeker zou haar doelgroep minder zorgmijdend moeten worden. Er heerst een
beleid waarbij in principe niemand wordt
uitgesloten en er tolerant wordt omgegaan
met de speciﬁeke situatie van elke bezoeker.
Wanneer bezoekers niet helemaal voldoen
aan de beleidsvoorwaarden, worden zij
soms toch tijdelijk opgevangen. De NAS
schorst bezoekers minder snel dan andere
opvanginstellingen, omdat ze de bezoekers
binnen willen houden en omdat dit voor

“Een leven vol verslaving,
zware psychiatrische
problematiek, traumatische
levensgebeurtenissen en
gezondheidsklachten”

ONDERZOEK
zien de voorziening als een veilige omgeving aangezien ze veel ervaringen hebben
met sociale uitsluiting van andere voorzieningen en de samenleving in het geheel.
Zij ervaren de dagopvang ook als een plek
waar zij zich gerespecteerd voelen, omdat
zij zich hier meer gehoord voelen dan op
andere plekken. Zij koesteren daarnaast de
geborgenheid van de medewerkers, vrijwilligers en andere bezoekers en spreken over
een ‘familiegevoel’ dat contrasteert met dagelijkse ervaringen rond sociale afwijzing
en criminalisering.

hen het allerlaatste station is binnen de opvang. Veel bezoekers hebben ook een historische binding met de NAS via de voormalige Pauluskerk.
Bezoekers, medewerkers en critici over de NAS
Het beleidskader voor dak- en thuislozen
is het Plan van Aanpak Maatschappelijke
Opvang (2006) en is erop gericht zowel
dak- en thuisloosheid te verminderen als
overlast aan te pakken door middel van
persoonsgerichte trajectplannen. Het doel
was om tussen 2006 en 2010, 2900 (verslaafde) dak- en thuislozen in een stabiele
mix van wonen, zorg en dagbesteding te
krijgen. De groep die elke dag de NAS bezoekt, is precies het deel van de doelgroep
dat niet in staat is deze stabiele mix te bereiken. De zorgmijdende bezoekersgroep
heeft diverse problemen op verschillende
leefgebieden die het streven naar een zelfstandig bestaan bemoeilijken, zoals een
leven vol verslaving, zware psychiatrische
problematiek, traumatische levensgebeurtenissen en gezondheidsklachten. Het gaat
om een groep mensen die door omstandigheden niet kan voldoen aan de eisen die in
het maatschappelijk opvangbeleid aan hen
worden gesteld. Er moet volgens de NAS
dan ook een onderscheid gemaakt worden
tussen het niet willen en niet kunnen van
sommige dak- en thuislozen. Activeringstrajecten zoals het gezamenlijk lezen van
de krant en het volgen van ﬁlosoﬁelessen
worden door medewerkers voor een deel
van hun doelgroep als het hoogst haalbare doel gezien. Gemeentelijke diensten
zoals de GGD en collega-voorzieningen
binnen het maatschappelijk opvangbeleid in Rotterdam bekritiseren deze visie
echter en verwijten de NAS onvoldoende
slagvaardigheid in het stimuleren van haar
bezoekers tot een zelfstandig bestaan. De
bezoekers van de NAS laten echter een ander geluid horen dan de professionals. Zij

Lessen uit veldwerk onder dak- en thuislozen
Op grond van de uitval in het huidige
opvangbeleid van de stad Rotterdam zou
het opdoeken van een laagdrempelige instantie zoals de NAS negatieve gevolgen
kunnen hebben die andere doelstellingen
van het opvangbeleid zouden kunnen ondermijnen, zoals het terugdringen van de
overlast veroorzaakt door rondzwervende
dak- en thuislozen. De NAS staat hierin
echter alleen, omdat aan het naleven van
de voorwaarden van het maatschappelijke
opvangbeleid gemeentelijke subsidies zijn
verbonden. De NAS zou binnen dit beleid
echter kunnen dienen als gemeentelijke
voordeur van de zorgketen, welke kan leiden tot een stabieler menswaardig bestaan
van de (verslaafde) dak- en thuisloze en in
sommige gevallen mogelijk een drugsvrije
toekomst. Er is namelijk behoefte aan een
wachtkamer voor een moeilijke restgroep
dak- en thuislozen die niet zo snel meekunnen in de re-integratieambities van het gemeentelijk beleid.

“De belangrijkste les vanuit
zowel adoptieagenten als de
doelgroep is een eerlijke en
open verstandhouding.”
‘Hand in Hand na
Hoek van Holland’

Een integrale aanpak van
geweldsfanatieke voetbalsupporters
Het afstudeeronderzoek van Rob van der
Maat is anderhalf jaar geleden tot stand
gekomen in samenwerking met de Voetbaleenheid van de Politie Rotterdam Rijnmond naar aanleiding van een nieuwe persoonsgerichte aanpak van gewelddadige
voetbalsupporters in Rotterdam sinds eind
2009. De directe aanleiding voor deze persoonsgerichte aanpak, genaamd ‘Hand in

Hand’, waren de ‘strandrellen’ in Hoek van
Holland op 22 augustus 2009. Om meer
grip te krijgen op jonge voetbalsupporters
die betrokken raken bij geweldsincidenten
werkt de politie samen met partners zoals
de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Directie Veiligheid, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De
bedoeling is om jongeren die worden opgepakt rond incidenten of veel worden gezien
met zogenaamde risicosupporters in kaart
te brengen met behulp van bovenstaande
ketenpartners. Hierbij wordt er een tweesporenbeleid gevoerd dat bestaat uit preventieve en repressieve elementen. Door
middel van de verkregen informatie uit die
contactmomenten wordt er een persoonsgerichte aanpak opgezet waarin gekeken
wordt naar hulpvragen en mogelijke oplossingen. Dit zorgaanbod kan bestaan uit
hulp bij het zoeken van een baan, schuldsaneringtrajecten of therapie rond verslaving,
psychische problemen en agressie. Iedere
jongere wordt gekoppeld aan een eigen
‘adoptieagent’, die hen volgt door middel
van het uitlezen van de registratiesystemen,
huisbezoeken en gesprekken op het politiebureau. Wanneer jongeren niet meewerken
volgt een repressieve aanpak die zich kenmerkt door het inzetten van verstoringtechnieken. Dit noemt de politie ‘vippen’ (very
irritating policing) en houdt in dat de jongeren hinderlijk worden gevolgd door de
politie.
Kwalitatief onderzoek naar
gewelddadige voetbalsupporters
Het onderzoek richtte zich op de ervaringen en betekenisgeving van de betrokken
actoren aan het project, waarvoor kwalitatieve onderzoekmethoden zijn gebruikt.
De ervaringen met het project zijn belicht
vanuit drie verschillende perspectieven, te
weten: de jongeren, de politie en de overige ketenpartners. Met 23 representanten
van deze drie actoren zijn open interviews
gehouden. Uiteindelijk zijn er acht jongeren geïnterviewd op verschillende locaties,
zoals een kroeg, diverse politiebureaus en
bij jongeren thuis. Daarnaast zijn negen
medewerkers van de Voetbaleenheid geïnterviewd en zes contactpersonen van de afzonderlijke ketenpartners. Het werven van
de jongeren bleek de grootste uitdaging.
Via de projectleider en de adoptieagenten
werden jongeren die waren opgenomen
in het project gevraagd om mee te werken
aan het onderzoek. De politie verschafte
aanvankelijk enkel toegang tot jongens van
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de inactieve lijst die na een jaar bewezen
hadden zich rustig te hebben gehouden.
Onder hen bleek echter weinig animo om
mee te werken, omdat ze het project achter
zich wilden laten. Later zijn er ook jongens
benaderd die op dat moment nog actief
gemonitord werden. Er is toen ook voor
gekozen om zelf mee te gaan op huisbezoeken om medewerking te vragen. Daarnaast
zijn er ook enkele participerende observaties van het optreden van de Voetbaleenheid gedaan tijdens een voetbalwedstrijd en
zijn er twee ‘terugkomdagen’ bijgewoond
waar alle ketenpartners overleggen over de
ontwikkelingen binnen het project.
Bevindingen in het veld
De belangrijkste bevindingen hebben betrekking op de verschillende percepties onder de drie actorgroepen. Het onderzoek
laat zien dat Hand in Hand bruikbaar is bij
de aanpak van een deel van de doelgroep.
Er zijn jongeren die vatbaar zijn voor de
druk die het project op hen legt. Verschillende jongens stoppen met het risicovolle
supportersleven rond voetbalgeweld, omdat de maatschappelijke consequenties
te groot worden: ze willen hun baan niet
verliezen, ze krijgen een kind of worden
rustiger door speciﬁeke hulp via het project. De vraag is of ze zonder dit project
ook niet om dezelfde redenen hun gedrag
zouden zijn gaan veranderen. De invloed
van het project lijkt er in ieder geval aan
toe hebben bijgedragen. Er zijn echter ook
jongens die de invloed van het project sterk
relativeren. Zij vertellen een ‘spelletje te
spelen’ met hun adoptieagent. Zij vertellen
de huisbezoeken braaf uit te zitten, maar
geen behoefte te hebben om hun gedrag
te veranderen. Zij lijken wel te willen voorkomen dat ze problemen ondervinden van
hun adoptieagent. Tenslotte is er ook een
categorie jongens die in het geheel weigert
mee te werken. Dit zijn jongens die op
‘code rood’ komen te staan en te maken
zouden moeten krijgen met verstoringtechnieken binnen de regio Rijnmond. Er
worden posters verspreid op politiebureaus
met hun foto en gegevens, zodat binnen
het gehele korps naar hen uitgekeken kan
worden. In de praktijk geven deze jongens
aan niet veel van deze aandacht te merken.
Politiemensen erkennen daarnaast ook de
beperkingen in tijd en prioriteit om deze
totale controle waar te maken.
Vanuit het perspectief van de professionals
kan worden vastgesteld dat er met Hand
in Hand een verbinding is gekomen tussen
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preventieve en repressieve instrumenten
in de aanpak van voetbalgeweld, hoewel
zaken als de informatie-uitwisseling juridisch nog niet helemaal goed geregeld zijn.
De betrokken diensten wisselen informatie
uit en overleggen over de persoonsgerichte
aanpak. De inzet van het sociaalpreventieve
luik blijkt echter nog wel beperkt, omdat er
niet altijd sprake blijkt te zijn van ernstige
problematiek. De meeste werking lijkt nu
nog uit te gaan van het persoonlijke contact
van de adoptieagent met de adoptant. De
belangrijkste les vanuit zowel adoptieagenten als de doelgroep is een eerlijke en open
verstandhouding. Dit is een groot verschil
met de harde beleidsretoriek van onder
andere burgemeester Aboutaleb, die onder
druk van politiek in de media opriep tot een
strenge aanpak van geweldsfanatieke supporters.

“Deze onderzoekers tonen
aan dat die zogenaamde
‘risicoburgers’ ook vooral
mensen zijn”
Inzicht door nabijheid:
een maatschappelijk
betrokken criminologie

Beide scriptieonderzoeken laten zien hoe
belangrijk kwalitatief onderzoek kan zijn

als aanvulling op de bestaande literatuur op
beleidsinterventies en theoretische bespiegelingen op criminaliteit en criminalisering
in de hedendaagse maatschappij. Door een
criminologische blik van nabij te presenteren voeden zij de discussie over de effecten
van de aanpak van bijzondere doelgroepen
in de maatschappij die bestempeld worden
als ‘risicoburgers’. Deze onderzoekers tonen aan dat die zogenaamde ‘risicoburgers’
ook vooral mensen zijn die daarom serieus
genomen moeten worden als volwaardig
onderdeel van onze samenleving. Beide
scripties zijn te raadplegen in de universiteitsbibliotheek als voorbeelden van maatschappelijke geëngageerde criminologie.

COLUMN

Uniek kuddegedrag
Door: Pien van de Ven

‘Heeee GOZER!!’
‘Gaaast, dat jij hier nog zit man! Jij was zooo bizar lam!’
‘ Man, wat was het mooi!’
‘ Soo, echt bizar hee.’
‘Jaa, ik weet het man.’
‘ Ja, het gele goud vloeide rijkelijk op de soos man’…
En zo nog een tramritje lang van Beurs tot aan Woudenstein. Deze twee gasten voldoen
precies aan het stereotype koorbal dat in de tram zit na een avond ﬂink bier tanken
op de Sociëteit: een brakke ochtendstem waarmee ze de Geile Goedemorgen contest van Giel Beelen met gemak zouden winnen, afgetrapte sneakers onder een quasi
nonchalant laag hangende broek (want alle overhemdjes met biervlekken moeten nog
gewassen worden en die slangenleren schoenen zijn niet bedoeld voor brakke ochtenden) en vies lang haar. Van links naar rechts. De een heeft zijn haar in model gebracht
(lees: vastgeplakt) met behulp van een pot gel en de ander heeft het bedekt met een
truckerspetje dat hij achterstevoren draagt. Je kent ze wel. Oh, en die met de truckerspet vertelt net vrolijk dat hij zonder te douchen de deur uit is gestapt. De arme jongens
hebben ‘echt zo’n bizarre dorst’ en vinden het ‘echt zo belachelijk’ dat deze tutorial
om 11:00 op de woensdagochtend verplicht is. Wie verzint dan ook zoiets? Verplichte
lessen. Op de woensdagochtend nota bene.
Nadat ik tussen Beurs en Blaak de tel kwijt ben geraakt van hoe vaak de woorden
‘man’, ‘bier’, en ‘chicks’ zijn voorbijgekomen, pak ik mijn Ipod en zet ik het volume precies hard genoeg om deze conversatie langs me heen te laten gaan. Begrijp me niet
verkeerd hoor; no hard feelings voor deze mannen, maar ik heb toevallig zelf ook niet
zoveel geslapen en heb op deze vroege ochtend niet zo’n trek in dit gesprek van deze
openhartige en luidruchtige heren.
Het enige wat ik nog kan denken is: waarom? Waarom praten deze twee
gasten precies hetzelfde als al die andere gasten van hun jaarclub, hun dispuut, hun vereniging? Waarom hebben ze net als al die anderen van diezelfde vereniging dezelfde
haarlengte opgespaard sinds de dag dat ze gingen studeren? En waarom denk ik in
hemelsnaam zo in hokjes?
Zo op de vroege ochtend valt het kwartje (‘de twintig eurocent’ is nog steeds niet geintegreerd in de wereld der uitdrukkingen) ineens: kuddegedrag. Want zodra we tram
21 uitstappen, merk ik dat iedereen zich hier plots schuldig aan maakt. Een massa aan
studenten loopt over het ﬁetspad richting de universiteit. Dus ik ook. Dat verschillende
ﬁetsers vervolgens op de noodrem moeten, omdat er weer een kudde studenten blindelings de weg oversteekt, heeft vrijwel niemand in de gaten. Die ﬁetsers stoppen wel
voor overstekend wild. Toch?
Kuddegedrag: met een grote massa hetzelfde gedrag vertonen. Of dezelfde
kleding dragen, hetzelfde praten, hetzelfde vinden. Lekker makkelijk; je aanpassen
aan De Massa. Verstand op nul en gewoon De Rest volgen. Handig dus, maar niet altijd
erg inspirerend of uitdagend. Je eigen ding doen kost je dan ook iets meer moeite en
energie. Want maak je niet je eigen keuzes, dan worden ze wel voor je gemaakt. Om
tegen de main stream in zwemmen moet je toch echt getraind zijn.
Hokjes denken, kuddegedrag, stereotyperingen; oh wat zijn we er allemaal tegen en
wat willen we allemaal uniek zijn. Maar zodra het er op aan komt, past iedereen wel in
een hokje, hoe uniek je ook bent. Troost jezelf met de gedachte dat er toch echt maar
één exemplaar van jezelf rondloopt op deze aardbol. In de grote Kast der Hokjes is
vast nog wel een plekje vrij voor je in een van de vele categorieën op de outsiders
afdeling.
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Een criminoloog in de strijd tegen
georganiseerde criminaliteit
Door: Madelon van den Ham
Beeld: Patrick van Dijk

Waar werk je en
wat is je functie?

Ik werk als criminoloog-analist bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
(RIEC) voor de bestuurlijke en integrale
aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Het RIEC is door beleidsmakers bedacht
en is opgericht op basis van een convenant
en heeft verschillende partners zoals de politie, de gemeente, de belastingdienst en het
openbaar ministerie.

Wat is jouw taak als
criminoloog-analist?

In deze setting heb je als criminoloog de
criminele processen goed in beeld. Met de
achtergrond van literatuur kun je bepaalde
fenomenen goed begrijpen en kun je interventies aandragen om die criminele processen te verstoren. Momenteel is de routine
activities approach zeer dominant in het
werkveld; het gaat om de gelegenheid die je
kunt wegnemen. Stel, een gemeente heeft
het growshopbeleid niet op orde, dan biedt
dat meer kansen voor criminelen om zo’n
growshop te starten. Door de gemeente te
adviseren hun beleid aan te passen of het
signaleren , beperk je de gelegenheid voor
criminelen om zich met een growshop in
die gemeente te vestigen.

Doet het RIEC naast
adviseren ook andere dingen?

Analyseren. In mijn geval analyseren op
casusniveau. Dat moet je zien als voorbereidende onderzoeken waarbij we criminele samenwerkingsverbanden onder de
loep nemen. Dit gebeurt op een integrale
manier; we krijgen informatie van de belastingdienst, gemeente en nog een x-aantal
partners. Wij krijgen het gehele plaatje. Het
is onze taak om de stuurploeg te adviseren
over de meeste effectieve manier om een
crimineel samenwerkingsverband lam te
leggen. De stuurploeg bestaat uit vertegenwoordigers van de convenantpartners. Die
bekijkt ons advies en bepaalt of het wordt
overgenomen.
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Functie: Criminoloog-analist bij Regionale Informatie en
Expertise Centrum
Studie: Criminologie aan de EUR, masterproﬁel
Beleid en Rechtshandhaving

“Hoe beter de voorzet is die
wij geven, hoe meer we
ook bijdragen aan het
eindresultaat.”

Hoe moet ik het zien? Dat
jullie het overkoepelende werk
doen en dat wanneer je iets hebt
ontdekt een politiekorps of iets
dergelijks erop afstuurt?

Nee. Je moet het zo zien dat iedere partner
die aangesloten is bij het convenant een signaal kan aanbrengen met betrekking tot georganiseerde criminaliteit. Op dat moment
gaat het RIEC het onderzoeken, waarbij we
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in eerste instantie checken of het voldoet
aan de eisen die het convenant stelt, vervolgens kijken we wat er feitelijk aan de hand
is en daarna adviseren we de stuurploeg zo
integraal mogelijk.
Je bent dus niet van begin tot eind betrokken bij een zaak, vind je dat jammer of niet?
Aan de ene kant wel, maar aan de andere
kant niet. Er moeten namelijk zoveel zaken
gedraaid worden en er is nu eenmaal voor
gekozen dat het RIEC zich met de voorbereiding bezighoudt. Het staat natuurlijk
ook voor informatie en expertise. Dus het
zou nog wel zo kunnen zijn dat je in een
expertiserol bij een project betrokken blijft.
Dat je het niet allemaal kunt afmaken is
soms vervelend, maar je moet het accepteren. Soms, als ik bepaalde dingen lees,
dan werkt dat als een rode lap op een stier.
Dan zou ik daar het liefste zelf nog wat aan
doen. Maar in principe geldt: hoe beter de
voorzet is die wij geven, hoe meer we ook
bijdragen aan het eindresultaat.
Wat houdt de georganiseerde misdaad in
waar het RIEC zich mee bezighoudt?
Het RIEC heeft vier thema’s: georganiseerde hennepteelt, mensenhandel, witwassen en misbruik van vastgoed. Ieder RIEC
kan daarnaast ook nog thema’s adopteren,
je ziet bijvoorbeeld dat milieucriminaliteit
een delictvorm is die onder de aandacht is
bij het RIEC.

Hoe ben je bij het RIEC
terechtgekomen?

In mijn derde jaar van criminologie ben ik
begonnen bij het Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt (PAGH) van de
politie. Op sin-online was er een vacature
voor tien personen geplaatst. Je moet het
zien als een soort stageplek of werkervaringplek waar ik interviews afnam met narcotica-experts en wat hand-en-spandiensten verrichtte. Het was een eerste stapje
in de wereld van de politie, opsporing en
openbare handhaving. Dat heb ik een jaar-

tje gedaan. Ik moest vervolgens mij scriptie schrijven en ik wilde hoe dan ook een
scriptie schrijven waarbij ik uit opsporingsonderzoeken kon putten. Dat leek me interessant. Ik merkte dat ze bij het PAGH niet
echt geïnteresseerd waren in hetgeen wat ik
wilde onderzoeken, namelijk de relatie tussen geweld en georganiseerde hennepteelt.
Maar uiteindelijk ben ik wel via een contact van PAGH in contact gekomen met de
politie Middden en West Brabant, waar ik
bij de Unit Zware Criminaliteit mijn onderzoek mocht uitvoeren.

“Een criminoloog heeft
een brede interesse en die
komt je wel weer van pas
wanneer je gaat werken.”
En toen?

Nou, nadat ik mijn scriptie in 2010 had
afgerond, zat de arbeidsmarkt enigszins
op slot. Bij de politie stonden de poorten
ook niet echt wagenwijd open. Ik heb wat
uitzendwerk gedaan en tegelijkertijd mijn
scriptie op eigen initiatief vertaald naar
onderzoeksrapport voor de politie. Het
rapport werd aangeboden aan de korpshef van Midden en West Brabant en die
nodigde me uit voor een gesprek. Het rapport werd goed ontvangen, we bespraken
de mogelijkheid voor een dergelijk onderzoek voor heel Zuid-Nederland. Maar dat
is uiteindelijk afgeketst. Vanwege verschillende schietincidenten in Eindhoven luidde
de burgemeester de noodklok en werd er
een task force ingesteld die onderzoek zou
doen naar sociale netwerken van georganiseerde criminaliteit in de Brabantse steden.
Ook ik zou kijken naar geweld vanuit sociale netwerken, uiteindelijk is het op een
hoop gegooid en is mijn onderzoek van
de baan geraakt. Er was geen animo meer
voor. Ik ben er wel een tijdje teleurgesteld
over geweest, want ik had tegelijkertijd ook
nog een sollicitatie lopen bij het RIEC.

Darkness can’t hide you, you can’t hide your darkness
De RIEC’s hebben een uil als logo. Uilen zijn nachtdieren en moeten daarom kunnen
zien in het donker. Op het doek is een alternatieve afbeelding van de RIEC-uil te zien
in het donker. Het donker in dit schilderij symboliseert de georganiseerde criminaliteit,
die de RIEC-uil wil zien en wil bestrijden. Naast het feit dat uilen kunnen zien in het
donker staan zij bekend als slimme of wijze dieren. Met haar focus op Expertise -zoals
opgenomen in de naam van het RIEC- probeert het RIEC op een zo slim mogelijke
manier een vuist te maken en vuisten te organiseren tegen georganiseerde criminaliteit.

Gelukkig maar dat je die
sollicitatie bij het RIEC
had lopen.

Nou, niet zo gelukkig. In mijn naïviteit had
ik in de volle verwachting dat ik mijn eigen
project zou krijgen. Ik vond het niet fair om
in een sollicitatieprocedure te blijven, terwijl ik dacht al iets anders te hebben. Dus
toen heb ik het RIEC gemeld dat ik al in
een ver gevorderd stadium was en dat ik me
wilde terugtrekken van de sollicitatie. Toen
het bij Midden en West Brabant tot mijn teleurstelling afketste, heb ik me uiteindelijk
over mijn schaamte heen gezet en heb ik
het RIEC weer benaderd.

Was de sollicitatieperiode
bij het RIEC al verlopen?

Ja, de vacature was al vervuld. Maar naast
dat feit voel je je ook wel een beetje zuur,
omdat je hen als tweede keuze hebt behandeld. Maar ik heb ze toch nog een mailtje
gestuurd met uitleg en heb aangegeven dat
ik graag bij hen wilde werken. Ze gaven aan
dat ze zouden kijken of ze nog iets voor
me konden vinden. Op aanraden van het
hoofd van RIEC Zuid-West Nederland,
waar ik in eerste instantie had gesolliciteerd
en me weer had teruggetrokken, ben ik
door het RIEC Zuidoost-Brabant uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek vond
plaats in maart 2011 en nog geen maand
later kon ik bij het RIEC beginnen.

Wat zie je van de opleiding
terug in je werk?

Je waardeert je rechtenvakken een stuk meer
als je gaat werken. Dan kom je erachter dat
recht de basis is. Ik heb laatst een interventieadvies geschreven en dan merk je dat je
voor de onderbouwing toch in de wet gaat
terugzoeken waar het staat. Het is iets universeels, het is een veilige onderbouwing, je
kunt hooguit discussie hebben over de interpretatie van het wetsartikel. Criminologie is vrij strafrechtelijk georiënteerd, maar
je ziet dat het toch breder wordt. Ik had een
keer een gesprek met oud divisiechef die
zei: ‘je ziet dat openbare orde handhaving
vroeger primair een politietaak was, nu zie
je dat steeds meer verschuiven naar bijvoorbeeld de gemeente’. Het RIEC is in feite
ook een voorbeeld van zo’n verschuiving,
maar dan op voorbereidend niveau.
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ALUMNUS INTERVIEW
Hoe heb je jouw
studietijd beleefd?

Het was een ﬁjne tijd. Voor wat ik nu doe
is deze opleiding een prima achtergrond.
Ik ben wel eens op zo’n alumni-avond geweest en dan zat iedereen te schelden ‘ja, ik
heb van alles een beetje gehad, maar ik ben
nergens echt goed in!’ Dat is natuurlijk wel
een beetje de essentie. Als jij rechtenstudent bent en je studeert bijvoorbeeld af op
privaatrecht, dan ben je dat als het goed is
wel enigszins meester. Als criminoloog ben
je alles wel een beetje meester, maar het is
niet zo dat je op die verschillende expertises
wordt aangenomen, want als ze een jurist
willen dan nemen ze wel een echte jurist
aan. Maar aan de andere kant: een criminoloog heeft een brede interesse en die komt
je wel weer van pas wanneer je gaat werken.

“Het is je eigen
verantwoordelijkheid om
te kijken waar je interesses
liggen, waar je denkt dat
je goed in bent of waar je
denkt een streepje voor te
hebben op anderen”

Dat brede aspect van de
opleiding zie je dus wel als
een voordeel?

Heb je in het werkveld voldoende aan de brede
achtergrond die je ontwikkelt
Een ieder kan er voor zichzelf iets uithalen.
Kijk, omdat ik georganiseerde criminaliteit tijdens de opleiding?
interessant vond, kon ik ook bijvoorbeeld
bij een vak als ﬁnancieel-economische criminologie een vergelijking maken tussen
georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit. Dus als je zo’n onderwerp als
rode draad pakt voor jezelf, dan kun je daar
een hele hoop mee. Uiteindelijk kan dat een
punt zijn waarmee jij een baan krijgt. Maar
als ik dan een puntje van kritiek mag aanstippen: je krijgt tijdens de opleiding heel
weinig ruimte om zakelijke netwerken te
vormen. Die vorm je niet met bijvoorbeeld
een bootreisje naar de haven. Banden bouw
je op door een tijdje ergens te zitten en
onderdeel te zijn van iets. Dan krijg je ook
banden waarvan je in lengte van jaren plezier aan hebt. Maar het probleem zit hem
in die langstudeerboete, als student zit je nu
eigenlijk een beetje klem door het systeem.

Is dat dan ook jouw ‘geluk’
dat je via het PAGH er
bent ingerold?

Dankzij die ervaring kwam naar voren dat
de handhavingkant en het aanpakken van
criminaliteit me ligt. Ik heb politiewerk altijd al interessant gevonden en dan komt er
inderdaad een stukje geluk bij kijken dat zoiets voorbij komt en je er zo inrolt.
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Ik denk dat wanneer je aan het werk gaat, je
je veel speciﬁeker gaat richten op bepaalde
dingen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te kijken waar je interesses liggen,
waar je denkt dat je goed in bent of waar je
denkt een streepje voor te hebben op anderen. Met het schrijven van je scriptie en al
het lezen dat daarbij hoort, bouw je een bepaalde expertise op. Wat dus eigenlijk een
soort selling point is voor je uiteindelijke
sollicitatie. Deze wijsheid heb ik overigens
niet van mezelf, maar van de loopbaanadviseur. Die schetste mij kort hoe een sollicitatieproces in zijn werk gaat en hoe je een fatsoenlijke sollicitatiebrief schrijft. Dat waren
dingen waarbij ik nooit had stilgestaan.

Miste je dit soort vaardigheden
in de opleiding zelf ?

Het is een beetje te vergelijken met de discussie over de overheid: wat moet die allemaal voor je regelen? Als criminologie
opleiding kun je studenten niet alles aanbieden. Het is je eigen verantwoordelijkheid
om voor de markt ‘in shape’ te zijn. Je bent
ongeveer 22 jaar als je afgestudeerd bent, je
hebt een goed stel hersens, dan kun je op je
vingers natellen dat je soms moet investeren. Misschien zijn we wel te verwend geraakt, dat we het idee hebben dat alles ons
aan moet komen waaien. Het is ook wel een
tijdje zo geweest dat mensen

je bij de poort stonden op te wachten met
een baan en een auto van de zaak, maar die
tijden zijn nu voorbij.

Is het werk als criminolooganalist voor jou een
droomfunctie?

Momenteel in ieder geval wel. Ik ben heel
blij hoe het allemaal heeft uitgewerkt. Ik
heb een hele leuke functie die past bij mijn
interesse en mijn rechtvaardigheidsgevoel;
ik kan er mijn ei kwijt. Op een gegeven moment zal er wel een bepaalde verzadiging
optreden, dan wordt het normaal en vlak
je wat af. Dan krijg je een beetje beroepsdeformatie. Ik kan me indenken dat je dan
misschien naar een andere organisatie gaat
kijken. In mijn functie als criminolooganalist ben je in feite aan het puzzelen; hoe
groter de casus, hoe ingewikkelder de puzzel en hoe mooier het is als je die oplost
en daarmee een goed advies kunt geven. Ik
kan me voorstellen dat je op een gegeven
moment toe bent aan een nieuwe puzzel.

PRAKTIJK

Observeren en rapporteren,
buurtpreventie in Schiedam-Oost
‘Buurtpreventie’, in verschillende wijken kom je wel eens van die borden tegen, zo ook in mijn wijk
Schiedam-Oost. Tijdens een buurtfeest in het kader van Buurten in Oost, probeert de buurtvereniging
Schiedam-Oost (bvso) nieuwe leden te werven voor hun initiatieven waarvan de buurtpreventie er een
is. Buurten in Oost is een lokaal Schiedams initiatief “in het kader van ontmoeting, sociaal contact,
buurtactiviteiten en leefbaarheid” (BVSO, 2012). De bordjes verschenen vorig jaar ineens in mijn wijk
en nu mijn nieuwsgierigheid was gewekt wilde ik hier het fijne van weten. Uw CIA redacteur
doet onderzoek naar de buurtpreventie in Schiedam-Oost.
Door: Simone Nijman

Meer sociale controle
door buurtpreventie

Om dieven, inbrekers en vandalen minder makkelijk de kans te geven hun slag
te slaan, signaleren buurtbewoners die
betrokken zijn bij de buurtpreventie alles
wat er zich in hun omgeving afspeelt. Zij
lopen daarvoor rondes in de wijk of buurt
en hebben daarbij een signalerende functie
naar politie, gemeente, Irado (stadsreinigingsbedrijf) en Woonplus (vastgoedondernemer). Ook worden situaties van overbewoning en daardoor veroorzaakte overlast
gemeld, waarna het interventieteam van de
gemeente bijvoorbeeld actie kan ondernemen. Bewoners van de wijk en diverse instanties zijn zodoende beter op de hoogte
van hetgeen zich in de omgeving afspeelt.
Voor de bewoners zelf betekent dit dat
zij adequater voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, zoals verlichting aanbrengen
op donkere plekken, terwijl ook politie en
toezicht & handhaving beter rekening met
de omstandigheden kunnen houden. Schiedam-Oost heeft regelmatig te maken met
problemen op het gebied van criminaliteit
en overlast (Beleidsplan Veiligheid, 2012),
maar buurtbewoners zijn bereid er samen
met bevoegde instanties iets aan te doen.
Momenteel zijn er zestien vrijwilligers
verbonden aan de buurtpreventie in oost,
andere wijken in Schiedam hebben ook
buurtpreventieteams of zijn bezig deze op

te richten. Zo wordt nu de hulp ingeroepen
van team Oost om de net opgezette buurtpreventie in Sveaparken te laten zien waar
zij allemaal op kunnen letten.

“Bewoners van de wijk en
diverse instanties zijn
zodoende beter op de
hoogte van hetgeen zich
in de omgeving afspeelt.”
Observeren en rapporteren

De eerste dag loop ik mee met buurtpreventieleden Aad en Richard waarbij we eerst
langs Toezicht en Handhaving (in de volksmond lichtblauwe brigade of lbb) gaan.
Daar ontmoeten we de teamleider van de
lbb die met ons gaat meelopen. Dit is overigens een uitzondering, maar de teamleider kijkt graag af en toe mee hoe het gaat.
We lopen de buurt door, waarbij gekeken
wordt naar afval naast ondergrondse containers, ﬁetswrakken, kapot straatmeubilair,
laaghangende takken over de stoep en ga
zo maar door. De route wordt zelf gekozen
en deze keer worden er aardig wat puntjes
opgeschreven, zoals grofvuil bij ondergrondse containers, nieuwe grafﬁti, stenen
die uit het voetpad zijn losgehaald en een
chemisch toilet wat is achtergebleven na

werkzaamheden. Hier wordt later een rapportage van gemaakt en gestuurd naar de
lbb die per onderwerp kijkt welke instantie
dit aan moet pakken. Na een aantal keer
meelopen met een ander team bestaande
uit Patricia en Theo, verbaast het me hoeveel grofvuil er naast de ondergrondse containers wordt gezet. Een matras, typemachine, vogelkooi, hout; in de drie keer dat
ik meeliep lag het er allemaal en dan heb
ik nog niet alles genoemd. Terwijl de Irado
hoopt op het tegenovergestelde: “Ondergrondse containers, mits ze goed gebruikt
worden, voorkomen zwerfafval en hiermee
samenhangende overlast door meeuwen en
plaagdieren” (Irado, 2012).
Dit maakt mij benieuwd naar resultaten
die de buurtpreventie, sinds hun oprichten
een krap jaar geleden, geboekt heeft. In het
BVSO wijkoverleg van afgelopen maart
werd een presentatie gegeven over de sociale index door Johan Deijl van de Schiedamse afdeling Onderzoek en Statistiek
(BVSO, 2012). De resultaten uit de sociale
index voor Schiedam-Oost zijn erg laag en
liggen tussen zeer zwak en kwetsbaar (Onderzoek en statistiek, 2012). Helaas zijn de
resultaten van de eventuele impact van de
buurtpreventie nog niet aanwezig, maar ik
hoop dat de sociale index de komende tijd
door de inzet van de buurtpreventie beter
zal worden.

Verwijzingen:

- Beleidsplan Veiligheid 2008-2011, http://www.schiedam.nl/Def/veiligheid/Wat-doen-wij.html?highlight=beleidsplan%2c%20veiligheid, geraadpleegd op 28 mei 2012.
- BVSO, Bewoners Vereniging Schiedam-Oost, http://www.bvsoschiedam.nl/, geraadpleegd op 10 mei 2012.
- Irado, http://www.irado.nl/thuis/schiedam/afval/rest.html, geraadpleegd op 10 mei 2012.
- Onderzoek en Statistiek, http://www.toegepastonderzoek.net/si/schiedam/, geraadpleegd op 10 mei 2012.
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OPINIE

Hoe sceptisch zijn wetenschappers?
‘Wetenschap, échte wetenschap, kan alleen bestaan in een vrije samenleving en mits aan vier voorwaarden voldaan is. Eén daarvan is
scepsis. De wetenschap kan alleen dan gedijen, als haar beoefenaars
een voldoende mate van scepsis aan de dag leggen. Zij horen een gezond wantrouwen te koesteren, niet alleen aangaande de ideeën en
bevindingen van anderen, maar misschien nog meer aangaande die
van henzelf.’
Door : Aslihan Durmus // Beeld : Aslihan en Erik

The sociology of science (1942) is het
artikel waarin Robert Merton dit viertal
waarden met afgeleide normen formuleert,
die ten grondslag zou moeten liggen aan
de beoefening van wetenschap. Deze vier
voorwaarden voor het bestaan van wetenschap houden het volgende in: communalism (gemeenschappelijkheid): kennis is
een product van gezamenlijke inspanningen en dient daarom openbaar gemaakt te
worden. Universalism (universalisme), het
woord zegt het al; kennis dient universeel
te zijn. Dit betekent derhalve dat kennis
niet plaats- tijd- en persoonsgebonden mag
zijn. In het verlengde van het universalism
ligt disinterestedness (belangeloosheid): de
belangen van de onderzoeker mogen geen
enkele rol spelen in het onderzoek. Dit is
gewoonweg uit den boze. Een laatste waarde, welke in dit artikel centraal staat, is organized skepticism (georganiseerde scepticisme): onderzoek behoeft voortdurend en
openlijk kritiek .
Eenieder heeft het vermogen om deze vier
voorwaarden op te dreunen. Maar is eenieder ook bij machte om deze voorwaarden
in de praktijk toe te passen? De denkhouding die de twijfel tot het hoogste principe

maakt, die meent dat geen enkele waarheid
tegen twijfel bestand is en in zoverre de
mogelijkheid van elke waarheid loochent,
wordt immers niet altijd door eenieder in
acht genomen . Maar het dogmatisch scepticisme, dat dus alle waarheid zonder meer
loochent, lijkt niet in dezelfde lijn te liggen van Merton. Hoewel het dogmatisch
scepticisme denkbaar is om de wetenschap
zodanig te bedrijven om het uiteindelijk als
échte wetenschap te kwaliﬁceren, lijkt het
erop dat het scepticisme van Merton meer
weg heeft van het methodisch scepticisme.
Dit is het scepticisme dat slechts twijfelt
aan de onmiddellijke zin van het gegevene
om daarbovenuit door overdenking en analyse de waarheid achter de schijn van het
gegevene te zoeken .
Op de vraag: Hoe sceptisch zijn wetenschappers? is geen eenduidig antwoord
op te geven, noch te bedenken. Misschien
blijkt uit de wijze waarop wij heden ten dagen het scepticisme van Merton zouden
kunnen interpreteren en uitoefenen, wel
een antwoord te distilleren. Dit neemt bij u,
de lezer, de teleurstelling misschien ietwat
weg.

Criminosoﬁe
Dat is wat ons bezighoudt. Criminosofen Aslihan Durmus (20) en Erik Jaspers (20),
beide derdejaars Criminologie en student Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied; met één been in de criminologie, met het ander in de ﬁlosoﬁe. Daar houden de
overeenkomsten dan ook meteen weer op. Sommige mensen zijn het immers nooit met
elkaar eens. In deze rubriek proberen wij dan ook onze systematische onenigheid productief te maken. In de ene editie zal een van ons over een onderwerp zijn visie naar
voren brengen, waar de ander in het volgende magazine op reageert. In deze editie
zal Aslihan het spits afbijten.
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De onderzoeksresultaten en methoden
moeten ten eerste worden voorgedragen
aan wetenschappers, werkzaam in hetzelfde
vakgebied, opdat zij kritiek kunnen leveren.
Dat gebeurt natuurlijk nu ook, maar het
frequenter hanteren van dit ‘gebruik’ is niet
onbelangrijk. Zeker inzake fraudegevallen
als de inmiddels bekende hoogleraar Diederik Stapel . Zulke gevallen zouden kunnen worden voorkomen. De commissie die
onderzoek heeft gedaan naar het gesjoemel
door Stapel in Tilburg, noemde deze fraude
verbijsterend. De voorzitter van deze commissie zei zelfs: ‘We zijn van de ene in de
andere verbazing gevallen’ . Hieruit blijkt
enigszins dat het voordragen van eigen onderzoeksresultaten en methoden niet altijd
wordt gerealiseerd. Openlijke discussies
zouden dan ook meer aandacht moeten
krijgen binnen de wetenschap. Collegiale toetsing is immers een toetssteen voor
‘echte’ wetenschap.
Het is niet alleen belangrijk dat duidelijk
is hoe de uitkomsten verkregen zijn, zodat
er openlijk discussies gehouden kunnen
worden, maar ook het besef dat kwaliteit
boven kwantiteit gaat. Er zijn vaak in discussies met Diederik Stapel geopperd over
de hoeveelheid aan artikelen die worden
geproduceerd, en bezwaarlijk zijn voor de
kwaliteit van wetenschap. Ongeacht het
ambitieniveau dat onderdeel is van de moderne wetenschap, dient men het belang
van originaliteit niet te vergeten. In bepaalde opzichten lijken wetenschappers in
de ban te zijn van een soortgelijk fabrieksketen. Waar originaliteit juist ervoor zorgt
dat wetenschap vooruitstrevend is, lijkt ‘het
aantal’ artikelen hier te prevaleren. Men zou
eerder met vragen moeten komen die niet
eerder gesteld zijn. Dat maakt wetenschap
pas vooruitstrevend en niet door onder andere het aankaarten van reeds bekende onderwerpen en problemen.
Scepticisme betekent bovendien dat een
wetenschap niet enkel kritisch is naar het
werk van de collega- wetenschapper. Een
dergelijke denkhouding betekent namelijk
een kritische blik, en wel in de eerste plaats,
naar het eigen werk. Het feit dat veel beoefenaars van de wetenschap een te mooie
voorstelling hebben van de wetenschap en
hoe het toegaat bij de beoefening daarvan,
past in hun ideologie, zo beweert ook Mer-

ton . Ze willen zielsgraag dat hij gelijk heeft,
en als zo vaak is ook in dit geval de wens de
vader van de gedachte.

“In bepaalde opzichten
lijken wetenschappers
in de ban te zijn van een
soortgelijk fabrieksketen.”
Om wat dieper op ‘het scepticisme’’ in te
gaan, opdat het, wellicht, ten goede komt
aan de wetenschap, is het van belang om te
beseffen dat onze premissen zijn gebaseerd
op andere premissen waardoor we niets
zeker kunnen weten . Hierdoor dient dus
ook de betrouwbaarheid van alles in twijfel
getrokken te worden, zodat onze oordelen
voortdurend gereﬂecteerd dienen te worden. Dit laatste ligt helemaal in de lijn van
organized skepticism van Merton. Tenslotte vindt ieder onderzoek altijd plaats tegen
de achtergrond van premissen die men op
dat moment voor ‘waar’ houdt.
Scepticisme beoogt immers door te twijfelen dat men zich gevoelig maakt voor
nieuwe indrukken, men wordt alerter en
is in staat om in te spelen op de dingen

die gebeuren. De twijfel maakt zodoende
dat we beter in staat zijn om signalen uit
onze omgeving op te pikken, om te leren
van waarnemingen . Twijfel is ook een creatieve kracht: door vraagtekens te zetten
bij ingeslepen denk- en handelwijzen kunnen we door de verstarring die daar heerst
heen breken en ons toegang verschaffen tot
nieuwe mogelijkheden . Zeker voor kwalitatieve onderzoekers is het niet verkeerd
om dit in acht te nemen.
Wetenschappers zouden derhalve in ogenschouw kunnen nemen dat wetenschap niet
betekent dat we op zoek zijn naar de stabiele, eens en voor altijd, noodzakelijke fundering van kennis . Maar ze zouden onder
ogen moeten zien dat er geen absolute premissen zijn, dat er geen zeker fundament is
en juist daarom zouden zij op zoek moeten
gaan naar een algemene karakterisering van
het proces van de verandering – wat verbetering betekent – van onze kennis . Wij leven en handelen immers altijd op basis van
voorlopige waarheden.
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Oud besturen diner ‘Georganiseerde misdaad’

Dit jaar vond alweer de derde editie van
het CIA oud besturen diner plaats, georganiseerd door FBI. Onder leiding van
Reinier Damen, samen met twee vrienden
en de junior docenten Joep Beckers en
Robby Roks was het diner wederom een
succes. Met een opkomst van ruim veertig
oud-bestuursleden en andere gegadigden
werd het weer een memorabele avond. Bij
binnenkomst een bubbel, gevolgd door
een zesgangen diner volledig rondom het
thema ‘Georganiseerde misdaad’. Voor
degenen die niet aanwezig waren rest alleen nog de foto’s, helaas missen hierbij de
heerlijke geuren. Maar niet getreurd, aan
het einde van het collegejaar volgt nog een
BBQ georganiseerd door FBI. Houd de
CIA facebook en nieuwsbrief in de gaten
voor meer informatie!
Het Feest en Bier Instituut (FBI)

NATIONAAL

Studiemiddag van de NVK:
‘Visies op slachtofferschap’
De Stockholm Prijs voor Criminologie is in 2012 toegekend aan de Nederlandse criminoloog Jan van
Dijk voor het opzetten van de Internationale Slachtofferenquête. Met deze prestigieuze prijs op zak,
vond de Nederlandse vereniging voor Kriminologie (NvK) het gerechtigd een studiemiddag te wijden
aan dit onderwerp. Een drietal sprekers, waaronder de winnaar zelf, vulden de middag in het
Door: Simone Nijman
Kamerlingh Omnes Gebouw in Leiden op 5 april.
Na het complimenteuze praatje van René
van Swaaningen, waarin ook enkele leuke
geschiedkundige feiten naar voren kwamen,
zoals dat Van Dijk één van de oprichters
is van het NvK en hiermee de toenmalige
hoogleraren voor het hoofd stootte, mocht
de winnaar het spits afbijten.
De oratie The Mark of Abel uit 2006 is
de basis van deze lezing. Het idee wat uiteengezet wordt is wat de sociale implicaties
van het label slachtofferschap zijn voor het
slachtoffer (de labeldrager). Vanuit de geschiedenis werd de terminologie slachtoffer
voor het eerst gebruikt door Calvijn, in de
16e eeuw. In deze tijd is dit nog een eretitel
welke verwijst naar Jezus Christus als zondebok. In de 17e en 18e eeuw vermenselijkt
deze term steeds meer, waarmee het diepe
lijden van mensen hieraan gelijk wordt gesteld. In de afgelopen decennia heeft de
term een positieve en negatieve uitwerking.
Mededogen van anderen wordt gezien als
het positieve gevolg, en ‘niet klagen maar
dragen’ geeft de negatieve kant weer. Om
door te gaan op de tweede implicatie; er
wordt van het slachtoffer verwacht dat hij
of zij het lijden moet dragen en hierbij een
passieve houding aanneemt. Dit is te zien
in ons strafrecht waar het recentelijk ingevoerde spreekrecht niet altijd wordt geaccepteerd.
Door de huidige secularisering is de kracht
van het christelijke label aan het verzwak-

ken. Het zou jammer zijn wanneer hiermee
het mededogen zou verdwijnen, maar deze
ontwikkeling is goed voor de strijdbaarheid
van het slachtoffer, omdat een slachtoffer
steeds minder als een lijdzaam persoon
wordt gezien. Dit zorgt er eveneens voor
dat de term ‘slachtoffer’ geen juiste weergave meer is, en Van Dijk pleit dan ook voor
de bijpassendere term ‘gedupeerde’. Toch
bestaat er weerstand om de term ‘slachtoffer’ teniet te verklaren. Ons huidige strafprocesrecht bestaat uit het ritueel om de
dader uit te stoten en het slachtoffer monddood te maken. We creëren hiermee twee
zondebokken. Wanneer we het slachtoffer
in dit proces sterker maken kan dit ritueel
aan kracht verliezen, ook in relatie tot het
maatschappelijk belang waar dit proces
sterk in is geïntegreerd.
De volgende spreekster, drs. Lisa van
Reemst, bespreekt haar onderzoek over Social Information Processing. Dit is een model ontwikkeld door Crick & Dodge (1994)
voor de verklaring van sociale aanpassingen
van kinderen. Wanneer een kind opgroeit
maakt hij of zij dingen mee die worden
opgeslagen in de database of emotions. In
deze database worden reacties opgeslagen
of geïnterpreteerd. Uit die database volgen vervolgens later ook keuzes voor hun
gedrag. Haar onderzoek kan helpen bij het
verklaren van criminaliteit; zowel dader- als
slachtofferschap.
Professor Jan van Dijk en Sven Zebel

Als laatst spreekt Sven Zebel over slachtoffer-dadergesprekken als aanvulling op het
strafproces. Pemberton (2007) en Wijers &
Imkamp (2008) en de Zebel (2009) schreven over restorative justice waarin er onder
andere aandacht is voor de gevolgen van
het delict, herstel kan plaatsvinden door
een dialoog en de reactie op het delict kan
worden verwerkt. Slachtoffer in Beeld (SIB)
is in deze context sinds 2007 aangewezen
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie om deze gesprekken landelijk te organiseren en begeleiden. Om het werk van SIB
onder de aandacht te brengen bij slachtoffers en daders wordt er samengewerkt met
andere justitiële partners. Bekendheid met
dit programma bij andere instanties is belangrijk aangezien de gesprekken enkel
geïnitieerd kunnen worden door dader of
slachtoffer en het gesprek door de ander
moet worden geaccepteerd. Wanneer een
gesprek wordt aangegaan zal deze altijd
plaatsvinden met een professionele bemiddelaar en moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. SIB is hierbij een
neutrale partner die de belangen van het
slachtoffer én de dader bekijkt en de principes van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid
en vrijwilligheid hoog in het vaandel houdt.
De gesprekken kunnen op vier manieren
plaatsvinden: face-to-face, waarbij slachtoffer en dader in dezelfde ruimte zitten; via
pendelbemiddeling, waarbij de begeleider
mondeling berichten overbrengt; via een
briefwisseling; of met echt-recht conferenties, waarbij het sociale netwerk van beide
partijen aanwezig is. Het onderzoek van
2009 door Zebel gaf enkele interessante
bevindingen zoals het feit dat gesprekken
face-to-face en via briefwisseling leiden tot
een afname van angst, maar afname van
woede gebeurde alleen bij face-to-face gesprekken. Daarnaast geeft de meerderheid
van de deelnemers aan tevreden te zijn over
de gesprekken en het contact waardevol te
vinden.
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