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een frisse start

“Ook online kan ik
op hem bouwen”
Prishella Ramawadhdoebe (21)

4e jaars Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Collegebundel.
Meest geliefd. Meest gebruikt.
De Collegebundel van Wolters Kluwer is dé meest geliefde en meest
gebruikte wettenbundel onder rechtenstudenten, rechtendocenten en
juridische professionals. De twee compacte delen zijn superpraktisch
h
ingedeeld en daardoor heel toegankelijk. De zorgvuldige selectie aan
n
wetgeving is ook snel en eenvoudig online te raadplegen via Navigator,
tor,
de informatieportal van Wolters Kluwer.
De voordelen op een rij:
 Met veel voorbedrukte tabs en handige margekopjes gemakkelijk
vinden wat je zoekt.
 Altijd een zoekingang die bij je past: via inhoudsopgave,
alfabetisch of trefwoordenregister.
 Door de slimme indeling niet onnodig met beide delen slepen.
 Bundel vergeten? Raadpleeg online (ook via smartphone of tablet).

Maak kans op een Herschel Supply rugzak!
Bestel nu op wolterskluwer.nl/collegebundel
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IN DIT MAGaZINE

Vooraf

ACTUEEL

De afgelopen twaalf maanden ging ik door het leven als
de eerste Commissaris Media der CIA. De focus van de
voormalige Hoofdredacteur werd verbreed. Voor mij
betekende dit allesbehalve dat het CIA Magazine een
onderschoven kindje zou worden. Het afgelopen jaar
heb ik samen met de redactieleden hard gewerkt om het
online magazine up-to-date te houden met boeiende
artikelen. Daarnaast zijn er twee prachtige magazines
verschenen, waarvan de laatste nu in uw handen ligt.
Dingen waar ik erg trots op ben. Nu de zomer bijna ten
einde is moet ik dan ook met pijn in het hart constateren
dat dit jaar voor mij zo goed als voorbij is. Gelukkig heb
ik een fantastische opvolgster en geef ik vol vertrouwen
het woord aan Anne Steenvoorden! Een eind aan de
zomer betekent ook een nieuw collegejaar, waar hopelijk
iedereen, eerstejaars of masterstudent, zin heeft om van
start te gaan! Ik wens u veel leesplezier in een ontzettend
divers magazine, de aanstaande criminologen raad ik
aan om door te bladeren naar pagina 22. Maak er komend
jaar een mooi studie- schrijf- en lustrumjaar van!
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Beste lezer,

Met vriendelijke groet,
Veerle Bonestroo
H.t. Commissaris Media XIVe bestuur der Studievereniging
Criminologie In Actie
Beste leden,
Na een zomer vol feesten, reizen en vooral ook uitrusten
staan we weer aan de start van een nieuw collegejaar.
En wat voor een jaar, het jaar waarin onze mooie
vereniging haar vijftienjarige bestaan viert. Hopelijk
hebben jullie hier net zo veel zin in als ik. Ik heb namelijk
de eer gekregen om het stokje over te nemen van Veerle
Bonestroo en ga dit jaar aan de slag als Commissaris
Media. Na drie jaar actief lid geweest te zijn, ga ik deze
uitdaging vol goede moed aan. Dit jaar heeft Veerle
met behulp van de redactie en de vormgeefster twee
magazines in een nieuw jasje uitgebracht en zijn er
meerdere artikelen online verschenen. Komend jaar
hoop ik met behulp van de redactie jullie te verrassen met
vernieuwende artikelen zowel online als in het magazine
en de stijgende lijn van mijn voorgangers door te zetten.
Veerle, bedankt voor je inzet dit jaar en ik neem vol trots
jouw plaats in!
Met vriendelijke groet,
Anne Steenvoorden
F.t. Commissaris Media XVe bestuur der Studievereniging
Criminologie in Actie
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Geachte leden,

Het veertiende bestuur van CIA
Sarah Achahbar 		
– Voorzitter
Eelke Ettema 		
– Secretaris/Vice-voorzitter
Mike Pieters 		
– Penningmeester
Babette Segers 		
– Commissaris Externe Betrekkingen
Daniëla van Noort
– Commissaris Activiteiten
Veerle Bonestroo 		
– Commissaris Media		

Voor u ligt het magazine waarin een fresh start centraal
staat. Voor de nieuwe leden en uiteraard beginnende
studenten is dit het magazine waar je allerlei informatie
kunt vinden over onze vereniging. Dan moet je denken
aan de huidige commissies, activiteiten die hebben
plaatsgevonden en charmante smoelen van de leukste
studenten aan de Erasmus Universiteit. Bij dezen
moedig ik alle nieuwe studenten aan om lid te worden
van onze prachtige studievereniging. Het is niet enkel
een praktische aanvulling naast je studie, maar hier zal
je vrienden maken voor het leven. Het XIVe bestuur wil
alle (actieve) leden bedanken voor een memorabele en
gezellig jaar. Samen met jullie hebben we geweldige
dingen neergezet van feesten tot dit prachtige magazine.
In dit magazine kunnen jullie wederom criminologische
relevante artikelen terugvinden en nog veel meer. Het
XIVe bestuur gaat het stokje binnenkort overdragen
aan het XVe bestuur. Hieronder zal mijn opvolger,
Tom Dieleman, vertellen wie hij is en wat jullie komend
lustrumjaar kunnen verwachten. Wij hopen jullie nog
eens tegen te komen tijdens een borrel.
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Voor maar 18 euro ben je al lid van de studievereniging CIA. Het
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ontvang je ook Fiat Justitia van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam. Ben je al lid van de JFR dan kun je kosteloos lid
worden van CIA. Studeer je geen Criminologie of niet aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, maar wil je wel op de hoogte
gehouden worden van alle activiteiten rondom CIA en het CIA
Magazine ontvangen? Dan kun je buitengewoon lid worden.
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Met vriendelijke groet,
Sarah Achahbar
h.t. Voorzitter XIVe bestuur der Studievereniging
Criminologie In Actie
Beste leden der Criminologie In Actie,
Mijn naam is Tom Dieleman, en met volle trots kan ik
zeggen dat ik de opvolger ben van Sarah Achahbar.
Ik voel me vereerd dat het XIVe bestuur mij de taak
heeft toevertrouwd om een jaar lang aan het hoofd van
Criminologie In Actie te staan. Het beloofd een groots
jaar te worden, omdat onze vereniging haar vijftiende
verjaardag zal vieren. Daarom zal komend collegejaar
een lustrumjaar zijn. Dit maakt de uitdaging nog een stuk
groter, maar wij stappen met volle moed dit avontuur
in. Als bestuur zullen wij er alles aan doen om er een
fantastisch jaar van te maken dat iedereen bij zal blijven.
Wij, als bestuur, kijken uit naar ons bestuursjaar en hopen
jullie bij de activiteiten en borrels in grote getalen te zien.
Want de leden zijn het belangrijkste voor de vereniging,
en wij als bestuur hebben jullie nodig!
Met vriendelijke groet,
Tom Dieleman
f.t. Voorzitter XVe bestuur der Studievereniging
Criminologie in Actie

OPINIE 5

De sociale constructie van
een stereotype Marokkaan
Hé, ik ben Hakim, 20 jaar oud en ben een kut-Marokkaan. Ik ben geboren en getogen in de Marokkaanse
enclave Slotervaart, je weet wel, de probleemwijk die ook wel klein Marokko wordt genoemd, omdat er
veel Marokkaanse probleemjongeren en te grote Marokkaanse probleemgezinnen wonen in te kleine
woningen in hoge grauwe flats en het straatbeeld bepaald wordt door hoofddoekjes, Marokkaanse
hangjongeren en schotelantennes.
Door: Abdessamad Bouabid

Abdessamad Bouabid

Mijn vader, die tevens buurtvader is, kwam in
de jaren zestig als Marokkaanse gastarbeider
naar Nederland, maar heeft als sinds 1979 een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mijn moeder kwam in
1972 als importbruid naar Nederland, na uitgehuwelijkt
te zijn aan mijn pa. Mijn oudste twee zussen zijn na
gedwongen huwelijken – die moderne bitches wilden
niet aan een neef-nicht-huwelijk – fulltime huisvrouwen
en zorgen nu dagelijks voor hun Marokkaanse prinsjes
te midden van huiselijk geweld gepleegd door hun
gewelddadige Marokkaanse mannen.
Ik ben een werkloze schoolverlater, dus ben veel te
vinden op straat met mijn bontkraag, petje, capuchon
erover, opgeschoren haar, schoudertasje, Nikes,
mobieltje en gouden tand. Hier terroriseer ik met mijn
grote bek en boze ogen deze Amsterdamse banlieu
op mijn scooter of in de dure BMW van mijn broer;
puur uit verveling én omdat het bij de straatcultuur
hoort. Dit doe ik samen met mijn andere Marokkaanse
overlastgevers,
Marokkaanse
criminelen
en
Marokkaanse aspirant-criminelen uit de getto.
Veel mensen vinden ons rel-mocro’s, Marokkaanse
straatterroristen of doorgedraaide Noord-Afrikanen
met een kort lontje, omdat we andere mores hebben,

veel hangen op straat en buurtbewoners, vrouwen,
passanten, buschauffeurs, homo’s, joden, winkeliers,
ambulancepersoneel en journalisten lastigvallen.
Wij vinden onszelf echter geen kwelgeesten, tuig,
etterbakjes of Marokkaanse straatschuimers. We
zijn slechts een stelletje Marokkaanse snotneuzen die
boven de wet staan, lekker laat op straat zijn, doen
wat we willen, terwijl niemand ons tegenhoudt. We
zijn verder allemaal werkloos, want voor laagopgeleide
recidivisten zonder discipline, arbeidsethos en
zelfkritiek is het moeilijk om hard te werken voor
weinig geld. Samen met de andere gewetenloze
hardcore criminelen van Marokkaanse komaf, oftewel
kolonisten in het Marokkaans bezet gebied dat nu nog
Slotervaart heet, verdienen we ons geld met criminaliteit,
zoals de Marokkaanse cultuur ons voorschrijft. Mijn core
business zijn autokraken en woninginbraken. Daarnaast
verdien ik bij als drugsrunner in de weekenden en in de
zomer sla ik altijd een goede slag met een roofoverval
op een juwelier of een ramkraak op een geldautomaat.
Ten slotte heb ik hier en daar nog wat loverboypraktijken lopen. Mensen zeggen wel eens dat we geen
toekomstperspectief hebben, maar dat hebben we wel:
Tony Montana je moeder!
Ik moet ook wel iets bekennen. De laatste tijd ben ik een
beetje gefrustreerd en depressief aan het worden en
heb ik last van allerlei psychische problemen, omdat ik
me tussen twee culturen bevind. Ik wil me niet schuldig
maken aan slachtoffergedrag, maar ik ben nou eenmaal
een product van de mislukte integratie van de nationale
plaag van makaken. Dit heeft ertoe geleid dat ik de
laatste tijd wat aan het radicaliseren ben geslagen en
samen met wat andere baardapen uit het epicentrum
van het Marokkanenprobleem ben gaan luisteren naar
de haatpreken van de haatimam van de plaatselijke
haatmoskee, wat ons haatbaarden heeft doen besluiten
om jihadstrijders in Syrië te worden of terroristen in
eigen land, dus… een fijn studiejaar!
Hakim is een fictieve persoon geconstrueerd uit een maar
kleine selectie van oneindig en ongelooflijk veel negatieve
beelden en labels (zwart gemarkeerd) die aan ‘Marokkanen’
zijn gekoppeld in het mediadiscours over ‘Marokkanen’
in het afgelopen decennium. Zie ook: Bouabid, A. (2016).
De Marokkanenpaniek: de sociale constructie van
‘Marokkanen’ als folk devils. In: Tijdschrift over Cultuur en
Criminaliteit, (6) 1, p. 82-99.
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Wie is wie: Het nieuwe
bestuur stelt zich voor!
De afgelopen maanden is het XIVe bestuur van CIA druk bezig geweest met het selecteren en inwerken
van hun opvolgers. Vijf dames en één heer zullen zich het collegejaar 2016-2017 bezig houden met het
besturen van onze vereniging. Hier stellen de bestuursleden van het XVe bestuur der Criminologie In
Actie zich aan u voor:

Voorzitter: Tom Dieleman
Beste leden van Criminologie In Actie, Mijn naam is Tom Dieleman en ik kan met trots zeggen dat ik komend jaar de
eervolle functie van Voorzitter mag bekleden. De uitdaging om het gezicht van de vereniging te zijn ga ik met veel
genoegen en vertrouwen aan. Ik ben twintig jaar jong en ben geboren en getogen in Breda. Volgend jaar begin ik aan
mijn derde jaar criminologie aan de EUR. Ik woon nu ruim een jaar in Rotterdam en bevalt mij hier meer dan prima. Dit
is mede te danken aan het warme bad, genaamd CIA, waarin ik terecht kwam. Dit maakt onze mooie vereniging ook
uniek en moeten we ook zeker koesteren. Professionalisering is belangrijk, maar het informele aspect van CIA mag
hierdoor niet ondersneeuwen. Vanaf mijn eerste studiejaar ben ik actief lid bij CIA. Naast mijn serieuze bezigheden ben
ik altijd in voor een feestje en ben daarom in de weekenden, en zo af en toe doordeweeks, te vinden in de stad met een
biertje in m’n hand. Ik hoop dat ik dat komend collegejaar ook met jullie mag doen op de borrels en feesten die CIA zal
organiseren. Ik hoop jullie allen snel te mogen begroeten!

Secretaris: Rowan Soumahu
Hallo lieve leden!
Mijn naam is Rowan Soumahu en ben met mijn 23 jaar gedoopt tot bestuursmama. Ik ben geboren in Den Helder, maar
opgegroeid in Groningen. Na het behalen van mijn diploma besloot ik Groningen, ondanks dat ik dit een hele gezellige
stad vind, te verlaten om criminologie te studeren. Deze studie leek mij perfect, aangezien het alle aspecten combineert
die mij interesseren. Eenmaal in Rotterdam heb ik onder andere deelgenomen aan de Eurekaweek en de eerste editie
van het Pre Academic Programme, waarna ik de volgende edities als student-assistent behulpzaam ben geweest en ook
dit jaar weer zal zijn. Dit introductieprogramma heeft mij doen beseffen dat ik meer wilde dan alleen studeren. Zo ben ik
het eerste jaar actief geweest binnen de acquisitiecommissie en in mijn derde jaar binnen de goede doelen commissie.
Omdat ik mezelf graag blijf ontwikkelen, zal ik aankomend collegejaar beginnen aan deeltijd rechtsgeleerdheid en heb
ik een gooi gedaan naar een functie binnen het bestuur. Dit jaar zal ik dus de functie van Secretaris gaan bekleden. Heel
spannend, maar ik heb er ook ontzettend veel zin in! Ik hoop dat ik met mijn bestuursleden een mooi lustrumjaar neer
mag zetten en jullie allen bij de activiteiten te zien :D

Penningmeester & Vice-voorzitter: Maaike Wolters
Hoi allemaal,
Mijn naam is Maaike Wolters en ik ben 22 jaar. Drie jaar geleden ben ik vanuit Nijkerk naar Rotterdam verhuisd om
met veel enthousiasme criminologie te studeren. Inmiddels heb ik mijn bachelor afgerond en begin ik komend jaar
aan mijn tweede jaar van bestuurskunde. Ik heb gekozen voor deze studies om criminaliteit, veiligheid en beleid met
elkaar te kunnen combineren. Dit lijkt tot nu toe een goede keuze. Naast mijn studie werk ik, kook ik graag en geniet
ik van Rotterdam en het studentenleven. Via Criminologie In Actie wil ik criminologisch actief blijven en dit jaar ben
ik Penningmeester in het XVe bestuur. Met veel plezier zal ik voor het financiële plaatje zorgen en met de rest van het
bestuur en commissies verschillende activiteiten organiseren. Tijdens mijn studie heb ik aan veel activiteiten meegedaan
en was ik vaak aanwezig op borrels. Ik hoop jullie hier persoonlijk te ontmoeten. Na mee geweest te zijn op twee
super studiereizen ga ik deze komend jaar organiseren met de reiscommissie. Binnenkort kun je je voor de commissie
aanmelden. Ik heb veel zin in het komende jaar en hoop jullie tegen te komen op de borrels of op de bestuurskamer voor
een praatje!

V.l.n.r: Anne Steenvoorden, Alicia van Schijndel, Rowan Soumahu, Tom Dieleman, Maaike Wolters en Renske van Ginkel

Commissaris Externe Betrekkingen: Alicia van Schijndel
“She turned her can’ts into can’s and her dreams into plans.” – een quote die inmiddels mijn lijfspreuk is geworden en die
mij iedere keer weer motiveert om uitdagingen keihard aan te gaan. Zo ook deze: het is een grote eer om mijzelf aan jullie
voor te stellen als Commissaris Externe Betrekkingen van het XVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie.
Mijn naam is Alicia van Schijndel, 21 jaar, woonachtig in onze mooie studentenstad Rotterdam en aankomend jaar
derdejaars criminologiestudente. Naast studeren werk ik in de fijnmechanische techniek (een opmerkelijke combinatie,
I know), loop ik stage bij de afdeling Jeugdhandhaving van de Gemeente Rotterdam en hockey ik al jaren fanatiek bij
E.H.V. Never Less. Afgelopen jaar was voor mij een bewogen jaar. Ik moest een aantal vakken uit jaar twee inhalen,
heb mij in de tussentijd ingezet voor de acquisitiecommissie en ben twee maanden naar Miami geweest. En daar, op
het strand aan de kust van Florida besefte ik het mij ineens: ik wilde solliciteren voor het bestuur. En hier sta ik dan, zes
maanden later, mega excited en vol nieuwe ideeën, naast vijf toppers van bestuursleden. En daar komt dan mijn quote
weer om de hoek kijken…

Commissaris Interne Betrekkingen: Renske van Ginkel
Mijn naam is Renske van Ginkel, ik ben negentien jaar en in september 2015 zette ik vanuit Friesland de grote stap om
hier in Rotterdam criminologie te gaan studeren. Mijn eerste ervaring als actief lid bij CIA was het organiseren van de
studiereis 2016. Dankzij de traditie om met taart te vergaderen, waren de vergaderingen van de reiscommissie alles
behalve vervelend. Uiteindelijk hebben we met elkaar een zeer geslaagde studiereis neer weten te zetten. Ik kijk terug
op een mooi eerste jaar vol nieuwe, leuke en leerzame ervaringen! Tegelijkertijd kijk ik alweer ver vooruit, want ik ga
aankomend jaar de uitdaging aan als Commissaris Interne Betrekkingen in het XVe bestuur der Criminologie In Actie!
Ik maak me op voor een onvergetelijk lustrumjaar, waarbij de activiteiten natuurlijk niet kunnen ontbreken. Ik ga er
voor zorgen dat er wederom veelzijdige activiteiten worden georganiseerd, waarbij ik kies voor de afwisseling tussen
formele en informele activiteiten. Aankomend jaar ga ik met behulp van de activiteitencommissie zorgen voor een jaar
vol interessante en leuke activiteiten, wil jij mij daarbij helpen? Meld je dan in september aan! Samen gaan we er een
legendarisch lustrumjaar van maken!

Commissaris Media: Anne Steenvoorden
Na drie jaar actief lid geweest te zijn in de uitwisselingscommissie, ICD-commissie, goede doelencommissie en
mediacommissie mag ik aankomend jaar de functie van Commissaris Media gaan vervullen. Een uitdaging, maar ook
een enorme eer, die ik met veel zin en energie tegemoet zie. Jullie kunnen me kennen als het meisje met de camera en
de gevreesde flits, want met mijn passie fotografie was ik op mijn plek in de mediacommissie. Nu krijgen jullie eindelijk
een naam bij het meisje met de flits. Ik ben Anne Steenvoorden, twintig jaar oud en woon (op moment van schrijven) in
Delft. Komend jaar ga ik mijn laatste criminologievak afronden en aan psychologie beginnen. Komend jaar hoop ik jullie
veelvuldig vast te kunnen leggen op de gevoelige plaat en zal ik aan het hoofd staan van het prachtige CIA Magazine,
de redactiecommissie en de mediacommissie. Ik hoop samen met mijn redactie jullie te verrassen met spannende,
vernieuwende, maar zeker ook leuke artikelen, zowel online als in het magazine. Daarnaast zal ik jullie op de hoogte
houden van alle activiteiten, feestjes en andere leuke dingen via onze site en social media. Laten we er met z’n allen een
onvergetelijk lustrumjaar van maken!
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De propagandafilms van
de Islamitische Staat

Dat de Islamitische Staat gruwelijke dingen doet, is inmiddels wel duidelijk. Al meerdere nieuwsberichten koppen met onthoofdingen, zelfmoordaanslagen en andere executies. Vaak komen deze gecensureerd in de reguliere media, maar op sites als liveleak.com en 4chan.org zijn ze volledig te zien
(met alle weerzinwekkende details en de gevolgen van dien). Veel mensen vinden het vreemd dat deze
beelden bijvoorbeeld op het journaal vertoond worden (dan wel gecensureerd) of dat het op Facebook
wordt gedeeld. Het zijn aanstootgevende beelden en wie weet inspireert het andere extremisten of
resulteert het in andere negatieve gevolgen.
Door: Isabel de Graaf

De executiefilmpjes van IS zijn nog wel het bekendste: er
wordt een verhaal afgestoken in het Engels met af en toe
een Arabische uitspraak en iemand wordt onthoofd. Er
zijn een aantal factoren die ook continu hetzelfde zijn: de
IS-aanhangers zijn in het zwart gekleed, de gevangenen
hebben oranje overalls aan en het wordt telkens in
hetzelfde ruige gebied gefilmd. Vooral dat laatste maakt
het eigenlijk een ver-van-je-bedshow. Aan de ene kant
zijn het een stel imbecielen bij elkaar, maar toch weten
ze een smooth filmpje in elkaar te flansen. Over elk detail
lijkt wel nagedacht te zijn.

Islam is cancer
Nadat auteurs van Vrij Nederland een IS-strijder, Abu
Bakr al Adnani, via Twitter zo ver kregen een gesprek
aan te gaan, werd duidelijk dat de Islamitische Staat
een eigen mediateam heeft. Het lijkt niet alleen of er
goed over nagedacht is, het is ook echt zo. Ondanks dat
deze mensen 24/7 in de weer zijn, krijgen ze er niet voor

betaald. Naast de gruwelijke onthoofdingen, zijn er ook
filmpjes met relatief normale onderwerpen. Dit gaat over
het opbouwen van een nieuwe staat en wat hier bij nodig
is, bijvoorbeeld asfalteringsmachines. Deze beelden
worden gebruikt om de bevolking te laten zien hoe goed
IS wel niet bezig is en wat voor prachtige democratische
staat het wordt.
Gek genoeg komen de meest opvallende en gruwelijke
filmpjes in de Westerse media terecht, wat het doel van IS
versterkt. Paul van Ostaeyen, een Belgische IS-expert,
zegt dat de films bedoeld zijn om angst aan te jagen. En
dat lukt op deze manier natuurlijk. Het schijnt zo te zijn dat
de wreedheden gebaseerd zijn op het boek Management
van wreedheid. Dit boek is door een anonieme jihadiideoloog geschreven onder de schuilnaam Abu Bakr Naji.
Hij stelt dat IS het beste mensen kan bereiken door het
gebruik van verschillende kanalen. Zo worden vooral de
jongeren gemotiveerd om naar IS-gebieden te trekken.
De propaganda is zo effectief dat er naar schattingen
twintigduizend jihadisten naar Syrië en Irak getrokken
zijn volgens het International Centre for the Study of
Radicalisation in Londen.
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IS zaait niet alleen angst,
maar ook haat
Het feit dat de onthoofdingsfilmpjes in de westerse
media getoond wordt, kan dus zeker effect hebben
op de jongeren met interesse in de Islamitische Staat.
Is het dan wel slim om zo uitgebreid deze beelden te
tonen? Natuurlijk is het logisch dat mensen op de hoogte
willen zijn van de ontwikkelingen op het gebied van
de Islamitische Staat. Er zou daarom een tussenweg
gevonden moeten worden. Het feit dat de daadwerkelijke
onthoofdingen er vaak uit worden gehaald, is in ieder
geval al iets. Dan kan wat er verder gebeurd is, altijd nog
genoemd worden in plaats van te laten zien.
Sites als 4chan.org en liveleak.com tonen onder andere
de IS-filmpjes in vol ornaat. Is het wel een slim idee
om die beelden zo bereikbaar te maken voor mensen?
In principe hebben de ‘gewone’ burgers niet veel aan
beelden waar iemand zijn hoofd wordt ingebeukt met een
enorme steen. Wat misschien nog wel verontrustender
is, zijn de reacties op de videos: ‘kill all muslims and
their entire religion!!’, ‘aw I wanted them getting shot’ en
‘islam = cancer!!’ De reacties variëren van meevoelend
met het slachtoffer tot uitingen van plezier. Blijkbaar
vinden sommige mensen het erg leuk om andere mensen
te zien lijden. Ondanks dat het aan de ene kant goed is
om meevoelend te reageren, slaat een aantal mensen
door. ‘Islam is cancer’ is niet de meest correcte reactie.
Iedereen mag natuurlijk uiten hoe hij of zij zich voelt,
maar dit scheert een hele religieuze groep over een kam.
Het zorgt alleen maar voor nog meer haat in een al erg
verdeelde wereld.

gedrag te vertonen naar moslims, zeker als dit gepaard
gaat met heftige beelden. Mijn hoop is dat meer mensen
dit inzien. IS zaait niet alleen angst, maar ook haat
en speelt hier veel te sluw op in. Misschien is het een
strategie om in de toekomst de propaganda van IS minder
toegankelijk te maken voor burgers. Op die manier
worden wij niet gekweld met afschuwelijke beelden en
worden moslims gespaard met haatberichten. Natuurlijk
moeten we niet te selectief worden met nieuwsberichten.
Er zal te allen tijde gemeld moeten worden wat er
gebeurt in de wereld, al kunnen we wel selectiever
zijn met beelden. Een kanttekening is dat IS misschien
met andere ideeën komt om alsnog de wereld te laten
zien waar zij mee bezig is. Wellicht zijn deze manieren
nog verontrustender. Daarnaast zullen degenen die al
twisted genoeg zijn, zelf het internet alsnog afstruinen
naar leed(vermaak). De beste oplossing is natuurlijk
dat IS geen filmpjes meer maakt die zij kan verspreiden.
Daarom hoop ik dat deze verdeelde wereld snel weer een
eenheid vormt en de islam niet als kanker wordt gezien.

Mijn theorie is dat IS heel goed weet dat zij dit soort
reacties uitlokt met hun filmpjes. Ik denk dat dit deel
uitmaakt van het hele idee achter hun propaganda,
mede mogelijk gemaakt door hun mediateam. Door nog
meer haat te zaaien onderling, staan wij niet solidair met
elkaar en vergeten we misschien wel het echte probleem.
Daarnaast zullen bepaalde bevolkingsgroepen eerder
geneigd zijn zich aan te sluiten bij IS, omdat zij in
westerse landen niet meer gewaardeerd worden. Ze
kunnen meer in de ideeën van IS gaan geloven, die mooi
op deze haat in kunnen spelen.
Als het nieuws weer kopt dat er een aanslag is gepleegd
door moslims, houd ik mijn hart vast. Niet alleen voor de
slachtoffers, maar ook voor alle moslims. Soms is zulk
nieuws de druppel voor bepaalde mensen om agressief
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‘ALS JE DE BURGER NIET MEE HEBT, KUN
JE NET ZO GOED METEEN STOPPEN’

De stadsmarinier ondermijnende criminaliteit over zijn werk

Rotterdam-Zuid staat voor veel mensen bekend als een ‘tombola van culturen’, om met de woorden
van Hokjesman Michaël Schaap (VPRO) te spreken. Dat was vroeger al zo, toen daar de havenarbeiders woonden, maar ook nu de haven meer naar Hoek van Holland verschuift en de automatisering
intreedt, is dat niet anders. De werkloosheidscijfers zijn relatief hoog en de huizen goedkoop. Maar in
de buurt is een omwenteling gaande: op de Kop van Zuid is het al te zien. En om die omwenteling door
te zetten heeft de gemeente Rotterdam een stadsmarinier ingezet om tegen de ondermijning op Zuid
te strijden.
Door: Marko de Haan

laptop en een koffiezetapparaat de enige dingen
die ik nodig heb.’ En hij houdt zijn iPhone 6 met rood
hoesje omhoog. Dela Haije praat snel en bevlogen
over zijn werk. Al kan dat ook deels liggen aan zijn
ADHD, waarschuwt hij. ‘Ik kan niet stilzitten, moet altijd
bezig zijn.’ Vijfentwintig jaar geleden kwam hij naar
Rotterdam om bestuurskunde te studeren en hij voelt
zich onderhand ‘een echte Rotterdammer’, al is Limburg
nog niet helemaal uit zijn stem verdwenen.
Met een voorbeeld legt Dela Haije uit wat ondermijning
nou precies is. ‘Hier op Zuid aan de Beijerlandselaan
zaten twaalf juweliers op een rij in een van de allerarmste
gebieden van Rotterdam. De overheid zag dat en
vroeg zich af: ‘dat kan toch niet rendabel zijn voor die
eigenaren?’’ Nader onderzoek wees uit dat er sprake
was van heling, witwaspraktijken en andere misstanden
en er zijn acties ondernomen om dit te veranderen.
‘Bij ondermijning worden de fundamenten onder onze
samenleving aangetast.’ Met zijn partners als politie, OM
en Belastingdienst bestrijdt Dela Haije de ondermijning.
Marcel Dela Haije

Dat is Marcel Dela Haije, hij houdt van Zuid. Zelf is hij ook
woonachtig op Zuid met zijn vrouw en twee kinderen.
Dela Haije komt aangecrost op zijn zwarte fiets met een
transport rekje voorop en oordopjes nog in zijn oren. Met
zijn bril in Ray-Ban Club-Master model, spijkerbroek,
leren laarsjes en een paar dagen oud stoppelbaardje doet
hij denken aan een wat oudere yup of een bakfietsvader.
Hij haalt een enorme sleutelbos tevoorschijn en
maakt de deuren van een vergaderruimte open. Op
Zuid bij Maashaven in de buurt bevindt zich deze
onpersoonlijke, witte ruimte. Binnen galmt het en op
de ramen staat: Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.
Maar persoonlijke ruimtes heeft Dela Haije niet nodig.
De Rotterdamse stadsmarinier gebruikt verschillende
plekken als uitvalsbasis en zit niet per se vast aan één
plek. Zijn werk speelt zich af op straat en in gesprekken
die hij heeft met de burgers aldaar.
‘Om mijn werk te kunnen doen, zijn mijn fiets, telefoon,

Als stadsmarinier heb je één duidelijke taak: de stad
veiliger maken. ‘Ik vertegenwoordig de burgemeester en
wethouders en geef leiding aan de inzet die nodig is om
ondermijning tegen te gaan.’ Er zijn ook stadsmariniers
die verantwoordelijk zijn voor een geografisch gebied.

Om mijn werk te kunnen doen,
zijn mijn fiets, telefoon, laptop
en een koffiezetapparaat de
enige dingen die ik nodig heb
Zo is hijzelf eerder stadsmarinier geweest van het
Nieuwe Westen en Middelland. De term stadsmariniers
komt uit het leger. Daar worden de beste mensen naar de
slechtste gebieden gestuurd. Zo ook in Rotterdam.
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Enthousiast is hij zeker. Hij gelooft in Rotterdam-Zuid en
in de toekomst daarvan. ‘Het heeft een slechte reputatie,
maar dat is onterecht. Men heeft de neiging om, net
zoals vijftien jaar geleden over Rotterdam, alle lijstjes
met ellende er telkens bij te pakken.’ Maar over Zuid is
veel meer te vertellen volgens Dela Haije. ‘Kijk naar hoe
Katendrecht er bovenop geklommen is! Met de juiste
interventies kunnen we Rotterdam-Zuid transformeren
van lelijk eendje naar een mooie zwaan.’

Eind vorige eeuw ontstond het idee in een adviesclub
die zich bezig hield met de ‘Sociale Aanpak’. Zij hebben
het mariniersmodel ontworpen. In 2002 werd dat idee
overgenomen door veiligheid en begonnen de eerste
stadsmariniers. Dela Haije is sinds 2006 stadsmarinier,
nu alweer tien jaar. Van de eerste lichting heeft hij
veel geleerd: ‘het is ontzettend belangrijk focus aan te
brengen in wat je doet. Kies drie of vier thema’s en richt
je daarop. Anders kom je geen steek verder.’
Toen Leefbaar Rotterdam na de moord op Pim Fortuyn in
het college van B&W kwam in Rotterdam, werd veiligheid
benoemd tot topprioriteit. Een veiligheidsplan wat
bedacht was door het voorgaande college waar de PvdA
nog in zat, ging in werking. ‘We gingen op een nieuwe
manier kijken naar veiligheid, de stad vroeg om repressie
en aanpak, maar daarnaast ook om sociaal en fysiek
investeren en goed beheer en onderhoud.’ Problemen
moesten meer integraal aangepakt worden. Dat recept
heeft de stad veiliger gemaakt maar niet alle problemen
verholpen. ‘De veiligheidsaanpak was altijd gericht op
toezicht en handhaving van zichtbare problemen.’ Nu
gaat onze aanpak een spade dieper. We pakken ook
problemen aan die onder de oppervlakte gaande zijn: de
ondermijnende criminaliteit.
Voordat hij stadsmarinier werd had Dela Haije al een
behoorlijke beleidscarrière achter de rug. Toen hij klaar
was met zijn studie Bestuurskunde, nadat hij al een
studie Commerciële Economie in Sittard had gevolgd –
‘een zeldzame combi waar ik veel baat bij heb gehad’ – ,
werkte hij zes jaar als beleidsmedewerker bij de politie.
Vervolgens stapte hij over naar de gemeente waar hij vijf
jaar op het veiligheidsdepartement werkte. ‘Bij een grote
reorganisatie wilde ik wel eens wat anders en hoopte ik
hoofd van een afdeling te worden, maar dat ging helaas
niet door.’
Toen drukte een collega van Dela Haije hem voor de grap
een vacature voor stadsmarinier onder de neus. ‘Ik ging
er over nadenken en kwam erachter dat het eigenlijk
precies was wat ik zocht.’ Dela Haije veert meteen weer
op als hij over het mooie aan zijn werk praat: ‘Meer
de uitvoerende kant: coalities en allianties smeden,
enthousiasmeren en verbinden, onoplosbare problemen
oplossen.’

Dat doet hij op verschillende manieren, maar volgens de
stadsmarinier is het belangrijkste de burger zelf. ‘Als je
die niet mee hebt, kun je net zo goed meteen stoppen.’
Een valkuil van veel ambtenaren, ook van Dela Haije, was
dat ze naar de burger toe kwamen en zeiden: ‘Wat zijn
je problemen? Dan zal ik die eens even voor je op gaan
lossen.’ Later kwam Dela Haije erachter dat op die manier
telkens weer nieuwe problemen boven water kwamen
drijven, zoals een ijsberg waar je het topje vanaf hakt
en binnen de kortste keren weer een nieuw deel komt
bovendrijven.

Het is ontzettend belangrijk focus
aan te brengen in wat je doet. Kies
drie of vier thema’s en richt je daarop.
Anders kom je geen steek verder
‘Je moet de burger juist activeren! Je moet zeggen:
wij willen ermee aan de slag maar wat gaan júllie aan
het probleem doen? Wat is júllie bijdrage?’ Want als
de burger niet in jouw coalitie (zie hier wat Dela Haije
bedoelt met verbinding zoeken) zit, dan zit hij in de
oppositie, betoogt Dela Haije. ‘Mensen in de oppositie
gooien altijd met stenen naar de coalitie. Daar ben ik op
gegeven moment wel achter gekomen.’ Toen leerde hij
dat je juist bij de bewoners de goede oplossingen kunt
halen en dat die het best het hoe en wat weten in hun
buurten. ‘In elke wijk zijn bewoners die ik oneerbiedig
duracellkonijntjes noem, bewoners die enorm veel
energie en ideeën hebben. Die moet je zien te vinden en
te binden. Dan kom je ver.’
Met de insteek om de ondermijnende criminaliteit aan
te pakken en door de burger als gelijkwaardige partner
te zien waar veel ideeën bij te halen zijn, probeert Dela
Haije niet alleen het topje van de ijsberg weg te hakken.
Hij probeert met zijn partners en bewoners ook het water
te verwarmen in de hoop dat de criminele ijsberg zal
smelten. Er zal een Rotterdam-Zuid komen bovendrijven
waar iedereen verrukt naar zal kijken. Weinigen zien het
op dit moment, maar hij wel. En dat moet ook, anders
gaat het niet lukken: ‘Er moet een mafkees zijn die dat
gelooft en zegt: jongens daar moeten we naartoe.’
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De agenda van... Gabry Vanderveen
Je ziet ze een paar keer per jaar, terwijl ze college of practicum geven, maar wat doen onze docenten
eigenlijk de rest van hun tijd? Gabry Vanderveen is sinds vorig jaar docent en onderzoeker bij de sectie
Criminologie aan de EUR. Tijd om haar wat beter te leren kennen.
Door Gabry Vanderveen

Bij welke vakken bent u betrokken?
Afgelopen studiejaar was ik practicumcoördinator van
Actoren in de Rechtshandhaving, waarbij studenten
gaan observeren in de rechtbank en was ik coördinator
bij Aard, Omvang en Schade van Criminaliteit. Het laatste vak van de propedeuse, Criminaliteit en Samenleving, heb ik herontwikkeld en gecoördineerd. Het is een
integratievak waarbij eerstejaarsstudenten een soort
mini-scriptie gaan schrijven en dat heeft tot mooie eindproducten geleid. Dat geldt ook voor een aantal masterscripties waar ik mee te maken heb of heb gehad: als
coördinator van het master-afstudeerproject en begeleider van studenten bij hun afstudeeronderzoeken en
scripties.
Bij coördinerende taken hoort ook het verzorgen van
hoorcolleges, dus een aantal studenten heb ik dit jaar
al een beetje leren kennen. Komende studiejaar zal ik
(grotendeels) bij dezelfde vakken betrokken zijn.
Waar doet u onderzoek naar?
Net als mijn onderwijs is ook mijn onderzoek redelijk breed. Ik ben een empirisch onderzoeker met een
voorkeur voor mixed methods onderzoek waarbij kwantitatieve en kwalitatieve methoden elkaar aanvullen. Visuele methoden hebben daarbij mijn speciale aandacht en
naar het gebruik daarvan doe ik ook onderzoek.
Ooit heb ik hier aan de Erasmus Universiteit mijn promotieonderzoek gedaan naar onveiligheidsbeleving en
nog steeds vind ik de relatie tussen percepties, attitudes
en gedrag interessant. Dat komt misschien ook door
mijn achtergrond als psycholoog. Vanuit mijn achtergrond als criminoloog (en als nieuwsgierig burger) ben
ik ook nieuwsgierig naar de politieke en maatschappelijke context waarin sociale thema’s op de kaart worden
gezet. Hoewel die context soms ook wel frustrerend is.
Onderzoek doen bestaat onder andere uit de dataverzameling zelf, het analyseren en het schrijven van de
bevindingen. Momenteel ben ik betrokken bij diverse
onderzoeksprojecten die in verschillende stadia zijn,
waaronder experimenteel onderzoek naar eye-trackingpatronen bij het kijken van foto’s van een plaats delict
en een literatuurstudie naar visuele methoden in onderzoek naar onveiligheidsbeleving.
Wat doet u nog meer naast doceren op de EUR en
onderzoek uitvoeren?
Kennen jullie het onderscheid tussen theorie en
praktijk,of law-in-the-books en law-in-action? Daar moet
ik bij deze vraag aan denken. In mijn ideale wereld heb ik
onder andere veel tijd om te lezen (het liefst buiten met
lekker weer), ga ik veel naar musea, concerten, theater
en bioscoop, ook met mijn gezin, reis ik voor werk en
plezier de hele wereld over (liefst per trein of een andere

Foto: Gabry’s onderzoek richt zich ook op de betekenis(sen) van
beelden die mensen construeren.

niet al te milieubelastende vorm van transport), wandel
en fiets ik veel, leer ik zeilen en maak ik veel tijd vrij voor
mijn familie en vrienden. In de weerbarstige praktijk is
veel minder tijd dan in de ideale wereld, zeker na een
verhuizing en verbouwing die nog niet is afgerond.
Wat vindt u leuk en minder leuk aan doceren?
Goed onderwijs is belangrijk, niet alleen voor individuen
maar ook voor samenlevingen, wat dat betreft ben ik zeker geïnspireerd door het werk van onderwijspedagoog
Gert Biesta. Los van het belang vind ik ook ontzettend
veel leuk aan onderwijs. Vooral wanneer ik zie en merk dat
iets gebeurt: radertjes die beginnen te werken, kwartjes
die vallen, enthousiasme dat aangewakkerd wordt, studenten die eigenaar worden van hun eigen leerproces en
steeds meer verantwoordelijkheid daarvoor nemen, studenten die een kritische, onderzoekende houding tonen
en mij daardoor ook dingen leren. Dat is geweldig om
te zien en aan bij te kunnen dragen. Ook mooi aan het
onderwijs is dat ik zelf mij voortdurend blijf ontwikkelen:
zowel inhoudelijk als bijvoorbeeld ook op het gebied van
didactiek.
Minder leuk aan doceren zijn de administratieve taken en
die hangen misschien wel samen met de nadruk die ligt
op “vakken halen”; het zogenoemde rendementsdenken
dat ook geïnternaliseerd lijkt te zijn door een deel van
de studenten. Ik hoop dat we dit jaar samen niet alleen
afvinken, maar ook aanvonken!
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“Ik ga eigen rechter spelen!”
Dit waren de woorden van winkelier Wim Rodenburg nadat er in 2014 voor de zoveelste keer een diefstal
had plaatsgevonden in zijn drogisterij in Bergambacht. Hij had onder andere beelden van de diefstal
op YouTube gezet. Dit is een manier van eigen rechter spelen. De tips over de dievegge en de steun
voor Rodenburg stroomden binnen nadat mensen het filmpje op YouTube hadden gezien. “Aan een
winkeldief die je betrapt kun je nog gewoon een knal uitdelen. Maar hiertegen sta je machteloos.”, zei
Rodenburg. Een andere manier is bijvoorbeeld om aan de dief een knal uit te delen als je hem betrapt,
zoals Rodenburg zei. Maar waarom zou iemand voor eigen rechter gaan spelen? Je hebt toch het
strafrecht dat mensen berecht als zij een strafbaar feit hebben gepleegd?
Door: Klaas Müllenberg

Uit onderzoek blijkt dat burgers voor eigen rechter gaan
spelen wanneer zij het gevoel hebben dat de overheid
“tekortschiet in haar displacement of retaliation” (Haas,
De Keijser & Vanderveen, 2007). Dit betekent dat de
overheid vergelding verplaatst naar het strafrecht. Het
strafrecht moet namelijk zorgen dat er vergelding komt
voor het leed dat iemand is aangedaan en daarnaast
moet de vergelding van het strafrecht juist ervoor zorgen
dat burgers niet voor eigen rechter spelen.

De publieke verontwaardiging tegenover
de daders was enorm. Er vond een stille
tocht plaats voor het slachtoffer
en de daders werden vervolgd
Voor een goed voorbeeld van eigenrichting gaan we
terug naar het jaar 2002. In dat jaar hadden twee
Albert-Heijnmedewerkers een dief op heterdaad
betrapt, achtervolgd en aangehouden. Vervolgens
hadden zij de overvaller flink mishandeld. Voor dit
strafbare feit werden zij later vervolgd (Haas, De Keijser
& Vanderveen, 2007). Veel mensen waren het hier
absoluut niet mee eens en steunden de eigenrechters.
Toch zijn er ook voorbeelden van eigenrechters die geen
steun kregen van het publiek, bijvoorbeeld in 2003.
Winkelmedewerkers verdachten een vrouw (Anja Joos)
ervan dat zij iets had gestolen, dit bleek achteraf niet zo
te zijn. Toen de vrouw de winkelmedewerkers uitschold,
werd zij buiten in elkaar getimmerd. Uiteindelijk stierf zij.
De publieke verontwaardiging tegenover de daders was
enorm. Er vond een stille tocht plaats voor het slachtoffer
en de daders werden vervolgd.

gebleken dat de steun voor eigenrichting onder meer te
maken heeft met hoe iemand denkt over het strafrecht
in Nederland. Iemand die weinig vertrouwen heeft in de
politie zal eerder de eigenrechter steunen dan iemand
die veel vertrouwen heeft in de politie. Diegene zal juist
eerder het gedrag van de eigenrechter afkeuren (Haas,
De Keijser & Vanderveen, 2007). Daarnaast is voor het
publiek de ernst van de aanleiding belangrijk.
Het blijkt dus dat er verschillende manieren zijn om voor
eigenrechter te spelen. Bijvoorbeeld een foto of filmpje
van een strafbaar feit op YouTube of andere sociale
media te zetten. Maar ook door de dader in elkaar te
meppen wanneer je hem betrapt. Het strafrecht moet
voorkomen dat het laatste gebeurt, maar waarschijnlijk
zullen er altijd mensen blijven die liever het recht in eigen
hand nemen omdat zij weinig vertrouwen in de politie
hebben. Dit doen zij dan onder het mom van: ‘De straffen
in Nederland stellen bar weinig voor en ik ga voor eigen
rechter spelen, dat zal hem leren!’

Uit beide voorbeelden blijkt dat mensen soms positief
en soms negatief zijn tegenover eigenrichting (Haas,
De Keijser & Vanderveen, 2007). Uit onderzoek is
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The Common Study Session 4-6 mei
in Porto
The Common Study Sessions zijn tweemaal jaarlijkse bijeenkomsten waarbij professoren, docenten
en studenten van verscheidene Europese universiteiten en ‘The City University of New York’
samenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over hedendaagse problematiek. Deze kennis en
ervaring wordt, verspreid over drie dagen, uitgewisseld in zowel de universiteitsbanken als in de vele
horecagelegenheden die de desbetreffende stad rijk is. Dit voorjaar was de ‘Universidade do Porto’ aan
de beurt voor de organisatie en was het gekozen thema “Preparing critical criminology for the next 20
years”.
Door: Thom Dijkhuizen & Kim Geurtjens

Dag 1
Woensdag 4 mei begon The Common Study Session
dan toch echt. Rita Faria, van de Univerdade do Porto,
heette ons welkom en gaf een korte blik op het thema
en de invulling van de komende drie dagen. Zij gaf het
woord aan Damián Zaitch, universitair hoofddocent aan
de Universiteit Utrecht, die de eerste presentatie van het
congres hield over een nieuwe onderzoeksstrategie voor
de ‘Kritische Criminologie’, namelijk de ‘Participatory
Action Research Method’. Deze methode is gericht op
het activisme van een onderzoeker in combinatie met zijn
onderzoek. Hierdoor leert hij zijn respondenten en hun
beweegredenen nog beter kennen. Het risico hiervan
is ‘going native’, maar volgens Damián Zaitch hoeft dat
geen nadeel te zijn voor een goed onderzoek.
Daarna volgden verscheidene presentaties van studenten
over onderwerpen als ‘Psychedelic drug use in the 21st
century’ en ‘Obamageddon or Trumpocalypse: the Politics
of the 21st century prepping movement’. Uiteindelijk was
het dan de beurt aan onze Rotterdamse afgevaardigden.
Jon Leppers mocht voor de Erasmus Universiteit het spits
afbijten met een presentatie over zijn masterscriptie.
Jon loopt stage bij de Koninklijke Marechaussee en
doet hier onderzoek naar identiteitsfraude met reis- en
identiteitsdocumenten. Een groot probleem, als we hem
moeten geloven, aangezien er een steeds grotere stijging
is op dit gebied en dan met name door personen die zich
voordoen als Syrische vluchtelingen. Een Nederlandse
journalist toonde eerder al aan hoe makkelijk het is om
een vals Syrisch paspoort te krijgen door er per telefoon
een aan te vragen voor onze Minister President Mark
Rutte, alias Malek Ramadan.
Hierna was het de beurt aan Hanneke Kooloos. Zij
hield haar presentatie over de link tussen vrije wil, de
eigen verantwoordelijkheid voor criminele acties en
het zorgsysteem in Nederland. Zij benoemde dat een
maatregel als de terbeschikkingstelling die in Nederland
opgelegd kan worden vrij uniek is, maar dat er hier nog
vaak onduidelijkheid is over de verschillende rangen
van verantwoordelijkheid in combinatie met de vrije wil
van een persoon. In enkele andere landen bestaat zo’n
systeem überhaupt niet, waardoor de discussie ontstaat
over de algemene verantwoordelijkheid van iemands
handelen. Is het de verantwoordelijkheid van de persoon
om medische hulp te zoeken en gaat dat niet hand in

hand met de verantwoordelijkheid van de overheid om
dat aan te bieden en beschikbaar te stellen voor ieder die
het nodig heeft?
De afsluiting van de dag was voor onze Bram Emmen, die
na jaren hard studeren eindelijk een einde had gebreid
aan zijn masterscriptie, gebundeld in een boek van 180
pagina’s. ‘Big Data and Crime Prevention’ was zijn titel en
ook al zorgde dit wellicht op voorhand voor desinteresse
bij de studenten - Big Data staat niet bekend als
spannend en romantisch onderwerp - was dit een van
de beste en boeiendste presentaties die wij dit congres
hebben bijgewoond. Bram introduceert hier de term ‘the
digital self’, waarmee hij de berg data bedoelt die er over
elke persoon bestaat, maar waar die persoon niks aan
kan veranderen en waar hij zelf niet eens de eigenaar
van is. Kunnen wij ‘big data’ gebruiken om criminaliteit
te voorkomen

Dag 2
Na een fantastische avond in Casa do Livro, georganiseerd
door de afgevaardigden van de Universidade do Porto,
was het tijd voor wederom een dag vol interessante
presentaties en discussies. Het was echter niet voor
iedereen uit ons gezelschap even gemakkelijk om
het bed uit te komen. Na Casa do Livro werd het feest
namelijk verder doorgezet in wat vast een van de foutste
disco’s van Porto moest zijn geweest. De groep was
inmiddels geslonken en bestond voornamelijk nog uit
Rotterdammers in het verdere gezelschap van Damián
Zaitch, Olga Petintseva, docent aan de Universiteit Gent
en de bekende criminoloog Keith Hayward. Wij hebben
onze naam in ieder geval hoog gehouden.
Ook al waren wij niet allemaal even fris, attendeerde
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toch iedereen weer netjes de presentaties. Deze
varieerden weer van onderwerpen als ‘Internal
Migration, crime and criminal justice in China’ tot
‘When gangs transform into anti-gangs, and then into
gangs again’. Daarnaast was het ook weer de beurt aan
een Rotterdamse afgevaardigde, weliswaar nu PhDkandidaat aan de Universiteit van Maastricht, namelijk
Kim Geurtjens. Kim had als titel van haar presentatie
‘Olympic Idealism & Human Rights Infringements: how
athletes cope with an uncomfortable reality’, waarbij
de discrepantie tussen idealisme en praktijk centraal
stond. Namelijk, het doel van de Olympische Spelen is
om mensen over de hele wereld bij elkaar te brengen
door middel van sport, om een vreedzame samenleving
te bevorderen en discriminatie tegen te gaan (aldus de
Olympic Charter). Desalniettemin vinden er elke editie
mensenrechtenschendingen plaats.
Ook deze avond zou er weer iets georganiseerd
worden voor de deelnemers van The Common Study
Sessions. Echter waar het plan was om met een heerlijke
temperatuur in de buitenlucht in een park samen te
komen, strooide de regen toch behoorlijk roet in het eten.
We hebben ergens nog wel de gezelligheid opgezocht,
maar het werd een relatief vroege avond.
Dag 3
Op de laatste dag van de Common Study Sessions
was het wederom regenachtig. De dag ving aan met
diverse presentaties van studenten over uiteenlopende
onderwerpen, variërend van het actuele thema van
de ‘Diesel-gate’ tot presentaties over onder andere
transnationale, georganiseerde criminaliteit en het
belang van herdenking in Rwanda tegen de achtergrond
van ‘genocide ideology’.
Na de lunch was er ruimte voor twee gevestigde
namen om zich uit te laten over actuele thema’s binnen
de kritische criminologie. Dave Brotherton startte –
ondanks een gebroken rib – de plenaire sessie met een
presentatie over ‘Deviancy amplification on a global
scale’ met als case study de ‘war on gangs’ in Noord- en
Midden-Amerika. Veel Salvadoranen, door burgeroorlog
naar de VS gevlucht, kwamen terecht in gangs. Door het
toenemend repressieve en anti-immigratie beleid van de
VS werden sinds de jaren ’90 steeds meer Salvadoranen
met strafblad uitgezet naar El Salvador. Zodoende
verspreidden enkele gangs met hun oorsprong in de VS
zich naar El Salvador en zorgen daar inmiddels al jaren
voor problemen.
Vervolgens was het de eer aan René van Swaaningen
om de aanwezigen te voorzien van een opfriscursus
over wat de kritische criminologie de afgelopen twintig
jaar heeft bijgedragen aan de wetenschap. Hierbij werd
uiteraard stilgestaan bij enkele - inmiddels overleden
- toonaangevende criminologen als Louk Hulsman,

Alessandro Baratta, Jock Young, Patrick Hebberecht, Nils
Christie en Stanley Cohen. Daarnaast werd stilgestaan
bij de verschillen tussen de criminologie van toen en die
van nu. De kritische criminologie van twintig jaar geleden
was vooral gericht op nationale problemen, terwijl die
vandaag de dag juist is toegespitst op internationale
thema’s, waarbij ‘big data’, ‘cybercrime’, terrorisme en de
nieuwe migratiestromen, naast eco-crime, voorbeelden
zijn van thema’s waar kritische criminologen vandaag de
dag mee bezig zijn.
Na het slotwoord van Rita Faria namens de ontvangende
universiteit van Porto, was het in de avond tijd om onder
het genot van een hapje en drankje tijdens het altijd
gezellige eindfeest na te praten over de nieuw opgedane
inzichten tijdens de CSS en om met de voetjes van
de vloer te gaan. Hiermee kwam er een einde aan een
fantastische Common Study Session die zeker niet snel
vergeten zal worden. Zelf zijn wij nog een paar dagen
gebleven om van het gehoopte mooie weer te genieten,
daar waar dit uitbleef zijn de dagen vooral gevuld met
het spelen van kaartspelletjes en het drinken van port.
Op naar de volgende Common Study Session, van 30
november tot 2 december met als thema ‘Regulating
Pleasure’, in Gent!
Quotes: Na een fantastische avond in Casa do Livro,
georganiseerd door de afgevaardigden van de
Universidade do Porto, was het tijd voor wederom een
dag vol interessante presentaties en discussies.
Vervolgens was het de eer aan René van Swaaningen om
de aanwezigen te voorzien van een opfriscursus over wat
de kritische criminologie de afgelopen twintig jaar heeft
bijgedragen aan de wetenschap.
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Het ultieme geweldsmiddel tegen
de zwaksten in de samenleving
GGZ Nederland stelt dat de toename van het aantal geweldsincidenten met verwarde mensen een
zorgwekkend en groeiend probleem is. In 2009 werd een agent neergestoken toen hij een man aansprak
die zelfmoord wilde plegen. Hij werd geraakt in zijn gezicht, borst en nek en liep een hoge dwarslaesie
op. Deskundigen oordeelden dat de dader aan depressies en psychoses leed en dat dwangverpleging
noodzakelijk was om herhaling te voorkomen. Recentere voorbeelden zijn de verwarde man die
politieagenten met een zwaard te lijf ging in Badhoevedorp en de man die een mes op de keel van een
34-jarige politieagent zette in de Rotterdamse metro.
Door: Anemoon Wibier

De omgang met verwarde personen is een belangrijk
onderdeel van het dagelijkse politiewerk. Wanneer de
politie niet adequaat optreedt in dergelijke situaties,
kan dit consequenties hebben voor de psychische
en fysieke veiligheid van de betrokken burgers en
agenten (Kuppens et al., 2015). De politie heeft een
toezichthoudende, handhavende, opsporende en
hulpverlenende functie in de publieke ruimte. Daardoor
is ze ook belast met taken als het tegengaan van overlast
in de publieke ruimte, het beschermen van mensen
tegen zichzelf en het handelen in crisissituaties. Deze
taken hebben ook betrekking op verwarde personen.
Volgens de GGZ wordt met een verward persoon iemand
bedoeld, waarbij een redelijk vermoeden bestaat van
een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen die
voortkomt uit een geestesstoornis.

Verwarde personen worden
primair gezien als patiënten
Uitgangspunten politiegeweld
In de omgang met verwarde personen proberen agenten
spaarzaam te zijn met het gebruik van geweld omdat
ze primair worden gezien als patiënten. Soms zijn de
verwarde personen echter gewelddadig, waardoor een
vorm van politiegeweld noodzakelijk blijkt. In art. 8 lid 1
Politiewet staat de bevoegdheid voor politieambtenaren
om geweld toe te passen. Dit geweld moet een legitiem
doel dienen en er mag geen indringender middel worden
gebruikt dan noodzakelijk. Een agent zal dus niet zomaar
een wapen trekken. De nationale ombudsman heeft
uitgangspunten opgesteld waar de politie zich aan moet
houden bij het gebruik van geweld. De belangrijkste zijn
‘terughoudendheid en de-escalatie’. Agenten moeten
eerst altijd proberen een situatie te de-escaleren en
verbaal op te lossen. Wanneer dit niet effectief is, mag
de politie opschalen naar het gebruik van wapens zoals
pepperspray of de wapenstok.
Het inzetten van instrumenteel politiegeweld heeft in veel
gevallen echter weinig effect op agressieve verstoorden,
omdat ze moeilijk aanspreekbaar zijn en een hoge
pijngrens hebben (Kuppens et al., 2015). Dit blijkt ook

uit het incident in Badhoevedorp. De politie probeerde
eerst controle over hem te krijgen met pepperspray.
Toen dit geen effect had, schoot een agent de man
neer. In geval van noodweer hebben agenten geen tijd
om een situatie te de-escaleren. In dergelijke situaties
zijn agenten bevoegd om te schieten op de romp van
een verdachte. Het gebruiken van een vuurwapen wordt
gezien als het zwaarste geweldsmiddel, omdat dit kan
leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood.
Sterke toename incidenten
De Rijksrecherche doet feitenonderzoek naar alle
incidenten waarbij politiefunctionarissen hun vuurwapen
gebruiken, met enig letsel of de dood tot gevolg. Wanneer
het onderzoek is afgerond, beslist de officier van justitie
over de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik. Het
aantal incidenten dat de Rijksrecherche onderzocht,
is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2006 werden
er veertien situaties onderzocht waarbij een agent zich
genoodzaakt voelde zijn vuurwapen te trekken. In 2015
werden er dertig incidenten gemeld waarbij slachtoffers
vielen door het vuurwapengebruik. Een woordvoerder
van de Raad van Korpschefs stelt dat deze stijging wordt
veroorzaakt door een toename van geweld tegen de
politie. In 2011 deden politiemedewerkers 3.773 keer
aangifte van geweld dat tegen hen gericht was. In 2012
werd er 4.628 keer aangifte gedaan en in 2013 4.332
keer. Politieagenten worden tijdens de uitoefening van
hun functie regelmatig geconfronteerd met geweld,
variërend van spugen, ernstige beledigingen, (zware)
mishandelingen, tot poging tot moord en doodslag. De
gevaarsituaties waar agenten mee te maken krijgen,
worden in 15 procent van de gevallen veroorzaakt door
verwarde personen (Kuppens et al., 2015).
Onderzoekster Manja Abraham stelt dat de politieagenten
op straat een relatief groot deel van hun tijd kwijt zijn aan
meldingen van verwarde personen. In een enquête geven
zij aan gemiddeld 13 procent van hun werktijd kwijt te zijn
aan dergelijke meldingen. Bovendien geeft een derde
van de agenten aan dat het probleem groter wordt. Ze
stellen dat ze nu meer tijd kwijt aan verwarde personen
dan een paar jaar geleden. Dit beeld komt ook naar voren
uit de politiestatistieken. In de afgelopen vijf jaar is het
aantal meldingen van verwarde personen met 65 procent
toegenomen. In 2011 waren er 40.012 meldingen van
overlast door verwarde of overspannen personen. In 2015
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werden er 65.831 incidenten geregistreerd. Kuppens
& Ferwerda (2010) stellen daarnaast dat de verwarde
personen in de publieke ruimte steeds gewelddadiger
worden. Met name patiënten die gediagnosticeerd zijn
met een stoornis en tevens een verslaving hebben, zijn
steeds moeilijker te beïnvloeden door handhavers.
Mogelijke oorzaken
De Winter (2016) stelt dat de oorzaak van de toename
in het aantal incidenten met verwarde personen niet
helemaal duidelijk is, maar dat er een aantal wijzigingen
hebben plaatsgevonden die een rol kunnen spelen.
Een van de mogelijke oorzaken die hij noemt zijn de
bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Het
aantal ernstige psychiatrische aandoeningen in de
populatie lijkt constant en wordt geschat op ongeveer
281.000 personen, waarvan ongeveer twee derde in
behandeling is. Tussen 2009 en 2012 nam het aantal
behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg echter
met bijna 7,5 procent af. Ook was er tussen 2012 en 2014
een daling te zien in de meest intensieve ambulante
behandelingen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat
er steeds minder zorg beschikbaar is voor de meest zieke
patiënten. Vanwege de bezuinigingen is afgesproken dat
het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen wordt
verminderd met een derde. Fuller Torney (2015) deed
onderzoek naar een reducering van het aantal bedden
in psychiatrische ziekenhuizen in de Verenigde Staten
en concludeerde dat dit gepaard gaat met een toename
van overlast en geweld in de samenleving. Ook in GrootBrittannië zorgden dergelijke ontwikkelingen tot meer
overlast en een toename van gedwongen opnames van
patiënten.

Gevaarsituaties waar agenten mee
te maken krijgen, worden in 15
procent van de gevallen veroorzaakt door verwarde personen
GGZ Nederland vermoedt dat de toename van incidenten
met verwarde personen te maken heeft met het feit dat
mensen die eerst in een instelling woonden nu ambulante
thuiszorg ontvangen. De plekken in psychiatrische
klinieken zijn afgebouwd, terwijl de thuiszorg voor
psychiatrische patiënten nog niet goed georganiseerd is.
Niels Mulder, psychiater en voorzitter van de ambulante
teams in Nederland, maakt zich zorgen over het feit dat
er te weinig zorg aan huis kan worden geboden. Er kan
niet op tijd worden gesignaleerd dat het slecht gaat
met de patiënten, waardoor ze in crisis kunnen raken.
Het Platform GGZ stelt dat 12 procent van de patiënten
geen crisiszorg heeft gekregen, toen het wel nodig was.
De patiënten vereenzamen, zorgen voor overlast in de
wijken en doen zelfmoordpogingen.
Hoe nu verder?
De oplossing kan liggen in het terugdraaien van eerdere
ontwikkelingen, zoals de snelle afbouw van bedden, en
het met spoed organiseren van professionele thuiszorg.
Er is echter vooralsnog geen causaal verband aangetoond

tussen de bezuinigingen in de gezondheidszorg en de
toename in het aantal incidenten waarbij geesteszieke
individuen zorgen voor overlast en geweld. Mogelijk
spelen ook de toenemende spanning en onzekerheid
in de maatschappij een rol. Verder wetenschappelijk
onderzoek hiernaar is dan ook gewenst. Daarnaast lijkt het
raadzaam om de verschillende pilots met ‘psycholances’
- een aangepaste ambulance met getraind personeel
dat zich uitsluitend richt op het vervoer van verwarde
mensen – grootschaliger uit te rollen. Deze vorm van
hulpverlening is in 2014 in Amsterdam geïntroduceerd
naar voorbeeld van de Noorse stad Bergen. Ook
Eindhoven heeft sinds februari 2016 de beschikking
over een psycholance. In Amsterdam blijkt echter dat
het een druppel op de gloeiende plaat is. Daar wordt de
psycholance zoveel gebruikt, dat die niet meer inzetbaar
is voor spoedgevallen. Agenten die in geval van nood een
beroep doen op de psycholance, moeten vaak zo lang
wachten dat ze zelf maar voor vervoer zorgen. Het komt
zelfs voor dat agenten niet meer bellen vanwege de lange
wachttijden. Een woordvoerder van de ambulancedienst
stelt: ‘We hebben te maken met drukte, daarom zijn we
niet altijd beschikbaar voor spoedgevallen. Dat komt
door het succes.’
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‘Fissabon’
Op 13 maart van dit jaar was het eindelijk zover:
we vertrokken met zo’n dertig deelnemers naar
het prachtige Portugal om in Lissabon onze
criminologische kennis te verrijken met het thema
‘criminaliteit door de jaren heen: kolonialisme,
dictatuur en grootstedelijke problematiek’.
Uiteindelijk bleek onze kennis niet alleen verrijkt
te worden tijdens de activiteiten, maar daarover
later in dit artikel meer!

Door: Mike Pieters

De groep bestond dus uit ongeveer dertig deelnemers,
uit alle jaarlagen van de opleiding criminologie en werd
gedurende de week vergezeld door de sectieleden
Gabry Vanderveen en Lisa van Reemst. Met dit diverse
gezelschap kwamen we zondagavond, na een sportieve
klim op een van de vele heuvels van Lissabon, aan bij
het Equity Point Lisboa hostel. Na een korte strijd om de
beste bedden zijn de meeste mensen de heuvel verder
opgeklommen om in de ‘Bairro Alto’, waar veel oude
cafeetjes gevestigd zijn, hun eerste (alcoholische)
versnaperingen van de week te nuttigen. Hoewel de wijk
uit uit een doolhof van kleine straatjes bestaat, bleek de
groep een soort van zesde zintuig te bezitten waarmee
al snel de meest gezellige plekjes ontdekt werden en bij
iedereen bekend waren. Na een mooie avond was het
vervolgens tijd om onze bedden op te zoeken, want tot
en met vrijdag hadden we een vol programma voor de
boeg...
De volgende ochtend hadden we het geluk dat het
programma begon met een rondleiding door de stad die
pas om 10:30 zou beginnen. Toen iedereen na het ontbijt
met een gevulde maag en vol energie zich voor het hostel
had verzameld, kwam onze gids aan om ons de stad te
tonen. Nadat we de eerste 100 meter van de tour hadden
afgelegd kwamen we er achter dat Dick, zoals onze gids
genaamd was, oorspronkelijk uit Nederland kwam en
dat hij naast Engels ook Nederlands sprak. Hij heeft ons
vanaf de heuvels laten zien hoe de stad is ingedeeld en
levendig verteld over de historische ontwikkeling van
de stad - bovendien heeft Dick ons inzichten verschaft
in het drugscircuit van Lissabon en heeft hij ons verteld
waar we de grootste ‘openluchtcoffeeshop’ van Portugal
konden vinden. Later op de dag hebben we nog de
geografische sociëteit en de Portugese Recherche (een

wat hebben we
genoten!

van de meest prestigieuze organisaties aldaar) bezocht.
Bij de recherche hebben we een presentatie met Q&Asessie gehad, maar mochten we ook genieten van het
uitzicht op het helikopterplatform en werden de nieuwste
technische snufjes op de schietbaan getoond.
Op dinsdag hebben we de wat meer klassieke CIAactiviteiten gedaan die een terugkerend element
vormen bij menig studiereis van de afgelopen jaren.
De dag begon met een bezoek aan de Nederlandse
ambassadeur (in zijn residentie, omdat daar meer ruimte
was dan in de ambassade) en na een kort bezoek aan
de rechtbank hebben wij de universiteit bezocht om
daar een college te volgen over corruptie. Vooral bij
de universiteit merkten we dat de mentaliteit van onze
‘echte Rotterdamse studenten’ zeer gewaardeerd werd:
een open maar kritische blik, die netjes, maar zonder
blad voor de mond geuit werd. De dag werd afgesloten
met heerlijk voedsel bij de Portugese equivalent van de
Rotterdamse Markthal.
In een mooie stad als Lissabon mag een dagje
sightseeing natuurlijk niet ontbreken en een bezoek aan
Belém, waar we een oud klooster en een wachttoren uit
de koloniale tijd hebben bezocht, gaf de gelegenheid
om ons in een informele setting te verdiepen in het
verleden van Portugal. Op donderdagochtend zijn we
doorgegaan met deze verkenningstocht en hebben we
in het stadscentrum een rondleiding gehad waarbij de
rol van Lissabon als ‘spionnenhoofdstad’ (vanwege
de gunstige ligging voor zowel de geallieerden als de
asmogendheden) uitgelegd werd. In de middag hebben
we vervolgens weer een sprong naar het heden gemaakt:
bij het Ministerie van Justitie hebben we kennisgemaakt
met de nieuwe informatiesystemen die gebruikt worden
om inzicht te krijgen in de aard en omvang van criminaliteit.
De studieweek hebben we op vrijdag afgesloten met
twee lezingen van een zogenaamde ‘prison-activist’.
Deze docent had veel kritiek op het justitiële systeem
waarin volgens hem vooral (kansarme jonge) mannen
gevangen werden gezet onder mensonterende
omstandigheden om via deze mannen ‘ook controle te
hebben over de vrouwen in de maatschappij’. Voor een
laatste keer hebben de deelnemers hier laten zien dat ze
niet zomaar alles geloven wat ze voorgeschoteld wordt
en hier ontstonden weer enkele mooie discussies.
Naast al deze formele activiteiten, hebben we natuurlijk
ook veel andere gave dingen gedaan: door de vele
stapavonden lag het aantal uren slaap bij de gemiddelde
deelnemer ver onder hetgeen de dokter verantwoord
zou vinden; tijdens deze avonden hebben we kunnen
zien dat de Portugese politie minder geduldig is dan
die in Nederland; door de lekkere etentjes hebben zelfs
degenen met de strengste diëten besloten dat een
weekje zondigen toch wel moet kunnen; en tijdens het
surfen aan de stranden van Cascais hebben we deze
calorieën vervolgens weer kunnen verbranden. Lissabon
was prachtig, maar uiteindelijk heeft de groep (inclusief
een prachtige commissie) de reis echt tot een succes
gemaakt -- bedankt voor deze mooie ervaring allemaal,
volgend jaar ga ik me weer als deelnemer aanmelden! :-)
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Drugs in Portugal: een
liberaal klimaat?
Honderd jaar geleden kampte Portugal met een van de grootste drugsproblemen van Europa. Bijna 1%
van de bevolking van Portugal had wel eens heroïne gebruikt en het aantal hiv-patiënten nam per jaar
met meer dan 3000 gevallen toe. Portugal had rond deze tijd het grootste aantal aidsdoden van Europa.
Op dit moment wordt het drugsbeleid van Portugal als een van de meest progressieve ter wereld gezien.
De Portugese regering heeft in 2001 gestemd voor decriminalisering van bijna alle drugs die voor
persoonlijk gebruik zijn bestemd, terwijl het verhandelen of produceren nog wel strafbaar is gesteld.
Het hangt van de drugssoort af wat onder een ‘persoonlijk hoeveelheid’ wordt verstaan. Zo is dat voor
wiet bijvoorbeeld vijfentwintig gram en voor cocaïne twee gram.
Door: Vera Veldscholten

Waarschijnlijk is er een hoop veranderd in 1974, toen
de Anjerrevolutie plaatsvond. Door deze vreedzame
revolutie veranderde het land van een dictatuur in een
democratie. Rond deze tijd raakte Portugal ook een groot
aantal van haar koloniën in Afrika kwijt, zoals Angola en
Mozambique. Er waren veel Portugezen die terugkeerden
naar Portugal vanuit deze landen en de gebruiken die
ze daar hadden aangeleerd mee terugnamen, zoals het
gebruik van hasj en wiet. Deze drugs kwamen symbool
te staan als de nieuwe vrijheid van het land.
De effecten van het nieuwe beleid werpen ondertussen
hun vruchten af. Nadat hoeveelheden voor persoonlijk
gebruik gelegaliseerd werden, ontstond er in het
begin een lichte stijging, die al snel werd opgevolgd
door een forse daling van het aantal drugsgebruikers
en verslaafden. Waar vóór 1990 nog 45% van de
drugsgebruikers aangaf ook daadwerkelijk verslaafd te
zijn aan drugs, was dit in 2005 nog maar 30%. Daarnaast
daalde het aantal personen dat door drugs om het leven
kwam in datzelfde tijdspan van ruim tachtig naar minder
dan tien per jaar. De grootste stap werd echter misschien
wel gezet op het gebied van hiv-verspreiding. Waar
rond 1990 nog 52% van de hiv-infecties kwam door het
gebruik van besmette injectienaalden, was dit twintig
jaar later nog maar 16%.

Maar kun je nou overal in Portugal zomaar in het openbaar
een dikke joint roken? Ondanks het feit dat persoonlijk
gebruik van drugs in Portugal is gelegaliseerd zou ik dat
nog niet proberen. De aanpak van de overheid kan erg
verschillen per regio en ze kunnen je nog steeds boetes
opleggen voor het openbaar gebruiken van drugs. Waar
er in de grote steden een groot draagvlak is voor het
nieuwe beleid zijn ze in de rurale gebieden wat minder

Ik ben heel benieuwd wat er zou gebeuren als we
zoiets in Nederland zouden introduceren. Drugs
die veilig zijn bevonden en ook getest door de overheid, verkopen op legale verkooppunten in de stad.
progressief. Daarnaast is er met de decriminalisering
een verschuiving geweest van het strafrecht naar de
gezondheidszorg. Als je in Portugal wordt staande
gehouden met een (te) grote hoeveelheid drugs op zak
en het je niet lukt om te bewijzen dat het voor persoonlijk
gebruik is, kunnen er maatregelen volgen. Zo kan
het zomaar zo zijn dat je naar een afkickkliniek wordt
gestuurd om een ontwenningscursus te volgen.
Zoals is gebleken uit het beleid van Portugal hoeft het
decriminaliseren van drugs dus niet noodzakelijkerwijze
te leiden tot een toename van drugsgebruik of een
totale ontsporing van de maatschappij. Sterker nog, als
het om het gebruik van (hard)drugs gaat, ligt Portugal
ver onder het gemiddelde van Europa. Hoewel er hele
goede stappen gezet zijn, vind ik persoonlijk het beleid
van Portugal nog steeds een beetje betuttelend. Vooral
omdat het verkopen van alle drugs, het kweken van wiet
en het produceren van andere harddrugs nog steeds
verboden is. Aan de ene kant legaliseer je persoonlijk
gebruik, maar de mensen die het willen gebruiken moeten
het nog wel ergens illegaal vandaan halen, waardoor er
nog steeds een grote zwarte markt blijft bestaan en het
gebruik van drugs onveilig blijft.
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Nadat hoeveelheden voor persoonlijk
gebruik gelegaliseerd werden, ontstond er
in het begin een lichte stijging, die al snel
werd opgevolgd door een forse daling van
het aantal drugsgebruikers en verslaafden
Een volgende interessante stap die gezet zou kunnen
worden, is het kweken van persoonlijke hoeveelheden
wiet legaliseren, iets wat in Nederland wel al toegestaan
is. Daarnaast zou je het produceren van kleine
hoeveelheden harddrugs naar mijn mening ook moeten
legaliseren. Echter, wat naar mijn mening nog veel
beter zou zijn, is een systeem creëren waarbij bepaalde
soorten harddrugs hetzelfde zouden worden behandeld

als alcohol. Stel je voor dat de overheid deze taak op
zich zou nemen en dat ze het gewoon legaal, onder
strenge controle, zouden verkopen bij de drogist of de
slijterij. Of wat mij betreft ontwerp je een hele winkel
die gespecialiseerd is in verschillende soorten drugs.
Ik ben heel benieuwd wat er zou gebeuren als we zoiets
in Nederland zouden introduceren. Drugs die veilig zijn
bevonden en ook getest door de overheid, verkopen op
legale verkooppunten in de stad. Ten eerste denk ik dat
er een stuk minder drugsdoden zullen vallen omdat er
niet meer zoveel troep op de markt wordt aangeboden.
Cocaïne waar tl-buizen of waspoeder doorheen wordt
gesneden is dan namelijk verleden tijd, als ook de witte
heroïne die wordt aangeboden als coke. Ten tweede
breng je de zwarte markt en haar spelers rake klappen toe
waardoor deze misschien wel volledig ontwricht wordt.
Het is namelijk niet meer nodig om in een shabby steegje
af te spreken met die net niet helemaal te vertrouwen
straatdealer, als de xtc-pillen in verschillende sterktes
gewoon in de rekken van de Kruidvat liggen. Wanneer

Nederland het voorbeeld van Portugal volgt, kan de
focus in plaats van op vervolgen ook veel meer worden
gelegd op behandelen en genezen van verslaafden.
Als er namelijk niet meer gevreesd hoeft worden zware
voor represailles van de overheid zullen er ook veel
meer mensen zijn die om hulp durven te vragen voor hun
verslaving. Waardoor het aantal drugsverslaafden ook
zal afnemen.
Of deze situatie reëel is, valt natuurlijk te betwisten.
En dit gaat zeker ook niet van de ene op de andere dag
gebeuren. Maar het is niet gek om er in Nederland ook
eens over na te denken om het gedoogbeleid wettelijk
vast te leggen en om dit enigszins uit te breiden. Dat het
huidige drugsbeleid gedateerd is, valt niet te betwisten.
Het feit dat een groot deel van de bevolking toch wel
drugs gebruikt valt namelijk niet te ontkennen, en dat
deze mensen hoe dan ook aan hun drugs zullen komen
ook niet. Daarnaast knijpt de overheid met kleine
hoeveelheden harddrugs vaak al een oogje dicht op
festivals en feestjes, dus de morele overstap zal in
Nederland ook geen zoden aan de dijk zetten. Overigens
moet je dit nou niet gaan zien als een enorm betoog voor
het gebruiken van drugs, want het blijste maak je mij nog
steeds met een lekker glaasje wijn.
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Welkomstwoord vanuit de sectie
Beste eerstejaarsstudenten,
In september starten jullie met een nieuw avontuur.
De komende jaren duiken jullie in de wereld van
de criminologie. De studie criminologie heeft
een multidisciplinair karakter, wat betekent dat
jullie verschillende vakgebieden moeten eigen
maken. Hiermee wordt in het eerste jaar van de
bacheloropleiding een begin gemaakt. Tijdens dit eerste
jaar zullen jullie in acht blokken de eerste stappen
zetten om meer begrip te krijgen van criminaliteit en de
reacties daarop. Daarvoor hebben jullie een gedegen
kennis nodig van criminologische theorieën, van
sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en van
de juridische context. Het eerste bachelorjaar heeft dan
ook een afwisselend en uitdagend programma.
Studeren aan de universiteit is natuurlijk interessant
maar kan in het begin ook spannend zijn. Je moet weer
opnieuw je weg vinden, ontmoet nieuwe mensen en
krijgt op een andere manier onderwijs. Gelukkig is de
opleiding criminologie relatief kleinschalig en is er een
actieve studievereniging (CIA) waardoor jullie snel
jullie plek kunnen vinden. Het Probleem Gestuurd Leren
draagt hier ook aan bij. Door de kleine onderwijsgroepen
die twee keer per week samenkomen, heb je veel
contact met je medestudenten waardoor je elkaar snel
leert kennen. Kortom, het eerste bachelorjaar heeft een
intensief karakter en je zult op zowel het inhoudelijke als
het sociale vlak veel meemaken.
Als coördinator van het eerste jaar heet ik jullie namens
alle collega’s van harte welkom. De docenten zullen
hun best doen om de start van de opleiding zo soepel
mogelijk te laten verlopen zodat jullie snel zijn gewend
en maximaal kunnen leren. Mij zullen jullie in blok 1.3
Inleiding Methoden en Technieken tegenkomen en
tijdens de practica van blok 1.7 Psychologie. Tijdens
beide blokken zal een begin worden gemaakt met het
analyseren van criminologische thema’s aan de hand van
kwantitatieve onderzoeksmethoden.
Ik wens jullie een uitdagend en succesvol eerste jaar toe.
Willem-Jan Verhoeven
B1-coördinator en docent criminologie aan de ESL

Beste studenten,
De vakantie zit er op en hopelijk hebben jullie er zin in
nu met je studie criminologie aan de Erasmus Universiteit
te beginnen. Voor velen van jullie zal het niet alleen een
kennismaking zijn met een nieuwe leeromgeving en
nieuwe mensen, maar ook met de stad Rotterdam. Wij
hopen dat jullie je bij ons snel thuis zullen voelen, veel
nieuwe vrienden en vriendinnen zult maken en ook van de
vele verleidingen van de grote stad zult genieten. Onze
studievereniging Criminologie In Actie speelt, met alle
activiteiten die zij organiseert, hierbij een belangrijke rol.
Hoewel je bij de juridische vakken uit de opleiding ook
wel eens in grote groepen in de collegebanken zit, is de
opleiding criminologie verder betrekkelijk kleinschalig.
Het bijzondere van de Rotterdamse bachelor¬opleiding
criminologie is dat we werken volgens het systeem van
het Probleemgestuurd Leren, waarbij je met een klein
groepje studenten aan de hand van een casus de stof
bespreekt.
Eén van de grootste verschillen tussen de universiteit
en de middelbare school is dat je op de universiteit zelf
verantwoordelijk bent voor je studie: je hoeft niet meer
naar school, je zit hier op de universiteit omdat je dat
zelf wilt. Dat betekent niet dat er geen dingen meer zijn
‘moeten’, maar wel dat je eigen inzet bepalend is voor wat
je uit je studie haalt. Je kunt veel nieuwe ervaringen en
inzichten opdoen, maar als je alleen verveeld achterover
hangend de leerstof consumeert dan zal dat grotendeels
aan je voorbij gaan. Van onze kant zullen wij onze best
doen om jullie te laten zien hoe leuk en veelzijdig het vak
criminologie is en om je de kennis en vaardigheden mee
te geven waarmee je later als criminoloog aan het werk
kunt.
Namens de sectie criminologie wens ik jullie een mooie,
boeiende en vruchtbare studietijd bij ons toe.
René van Swaaningen
Sectievoorzitter en hoogleraar criminologie aan de ESL
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Een hitchhiker’s guide door
je eerste jaar
De eindexamens zijn voorbij, je diploma is gehaald en de schijnbaar eeuwig durende vakantie is
afgelopen. Tijd voor een nieuwe periode in je leven! Dit brengt natuurlijk veel verantwoordelijkheden
en (moeilijke) beslissingen met zich mee. Wil je bij een studie- of studentenvereniging? Of beide? Of
denk je dat je je beter kunt focussen op het halen van het eerste jaar? Als iemand die in haar eerste jaar
na zes maanden gestopt is, kan ik niet veel zeggen over de ultieme ervaring als een eerstejaarsstudent,
maar kan ik wel tips geven om de start makkelijker te maken.
Door: Jill Stigter

Als een kersverse eerstejaars wil je natuurlijk het
beruchte leven van een student leiden. Daarbij
komen dingen kijken zoals je voegen bij een van de
vele studentenverenigingen, je inschrijven bij een
studievereniging of commissie en natuurlijk het beleven
van feestjes, housewarmings en etentjes in en rond
Rotterdam (lees hierover op pagina 24). Natuurlijk is
dit aan te bevelen, er zijn zo veel mogelijkheden en je
leert veel meer mensen kennen dan alleen degenen die
dezelfde studie doen. Zorg er wel voor dat je het niet té
druk krijgt hierin, de balans vinden tussen school en je
sociale leven is the key.
Het is algemeen bekend dat de universiteit totaal
anders is dan het vwo, maar er wordt natuurlijk wel
verwacht dat de middelbare school je voorbereidt op je
vervolgopleiding. Helaas kwam ik er snel achter dat het
vwo me totaal niet had voorbereid op het efficiënt indelen
van mijn tijd. Probeer daarom goed in te plannen wanneer
je gaat leren voor je tentamen, de data daarvan staan al
vast en dus kun je makkelijk een planning daaromheen
maken.

Don’t

1

Wanneer je achterloopt, denk dan niet dat alles
wel goedkomt als je gewoon meegaat met de
stroom.

2

Oogcontact maken met de surveillanten tijdens
het tentamen, anders denken ze dat je met
shady dingen bezig bent.

3

Geen aantekeningen maken, al is je geheugen
nog zo goed, je onthoudt echt niet alles.

4

Te weinig eten en drinken meenemen, zeker
niet als je een lange dag hebt. Water en (gezond) eten houden je wakker tijdens de wat
saaiere colleges.

1

Volg college, veel komt namelijk terug in het
tentamen.

2

Zoek gelijk uit hoe de online leeromgeving
werkt.

3

Avond voor je tentamen checken of je je EUR
pas hebt, héél vervelend als je die vergeet.

Op deze sites wordt gigantisch veel studiemateriaal
gezet, van samenvattingen tot verplichte artikelen
tot half ingescande boeken. Het is natuurlijk heel
verleidelijk om een samenvatting te downloaden en deze
te gebruiken voor de leerdoelen, daar is ook helemaal
niets mis mee. Een goede samenvatting kan als richtlijn
worden gebruikt wanneer je vastloopt bij de leerdoelen
of als een checklist wanneer je ze hebt afgerond. Wat
veel studenten toch geneigd zijn om te doen, is het
letterlijk overnemen van informatie zonder te weten waar
het vandaan komt of wat het nu precies betekent. Dit is
gevaarlijk, want het kan er uiteindelijk tot leiden dat je
tijdens de onderwijsgroep wordt gevraagd om precies
datgene wat je hebt overgenomen eens fijn uit te leggen
in je eigen woorden.

4

Als je ‘s avonds tentamen hebt, kom dan iets
eerder naar de campus om te eten (tip: Tostiworld). Je hebt alvast gegeten en kunt ook
rustig je aantekeningen doorkijken.

Uiteindelijk kan ik natuurlijk niets anders doen dan alleen
advies geven. Al deze punten gelden ook niet voor elke
student, iedereen heeft immers een andere manier van
zijn of haar eerste jaar beleven. Als je nog extra do’s and
don’ts wilt weten, lees meer hierboven- en naast!

In de loop van het jaar zal je er ook achter komen dat er
veel geliefde (en beruchte) sites zijn onder de studenten.

Do
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Haal het maximale uit jouw
studententijd!
Studiekeuze: check, toelating tot de universiteit: check. Met andere woorden, you’re good to go. Een van
de dingen die vaak vergeten wordt, is het feit dat je studententijd echt niet alleen uit studeren bestaat!
‘Je studententijd is de beste tijd van je leven!’ is een cliché-uitspraak die jij vast al gehoord hebt. Hoe
cliché het ook klinken mag, het is echt zo. Je bent zelfstandiger en er zijn zo veel andere mogelijkheden
om je te ontplooien. Je leert makkelijker nieuwe mensen kennen én je ontwikkelt als persoon. Meer
weten? Check snel deze lijst voor ideeën om het maximale uit jouw studententijd te halen!
Door: Isabel de Graaf

1

Word lid van een studievereniging

Een studievereniging is een vereniging waar iedereen
de studie als gemeenschappelijke interesse heeft. De
vereniging voor criminologiestudenten is Criminologie
in Actie. Er worden activiteiten georganiseerd die de
studie meer diepte geven en je kan er terecht met
vragen. De activiteiten zijn erg interessant en het is ook
een leuke manier om je studiegenoten te leren kennen.
Binnen de studievereniging kan je ook deelnemen
aan commissies. Zo wordt dit magazine gemaakt door
de redactiecommissie van (jawel) CIA! Vaak worden
mensen lid van een studievereniging omdat het veel
extra’s en tips biedt voor de studie.

2

Word lid van een studentenvereniging

Een studentenvereniging is een vereniging waar iedereen
terecht kan, ongeacht de studie. Een studentenvereniging
staat bekend om de feesten, maar je kan ook ‘serieuzere’
dingen doen. Ook hier bestaan commissies waar je
bijvoorbeeld een gaaf feest kan organiseren of een idee
verzint voor het goede doel. Meestal neem je deel aan de
ontgroening of de kennismakingstijd (KMT). Misschien
is het een weekje bikkelen, het is het absoluut waard (ja
echt!). Zo leer je mensen van verschillende studies en
jaarlagen kennen, wat tof maar ook erg handig is.
De studentenverenigingen in Rotterdam: RSC, RVSV,
Laurentius, SSR, RSG en NSR. Check de websites van de
verenigingen voor meer informatie.

3

Ontdek de stad!

Rotterdam is een echte wereldstad en heeft ontzettend
veel te bieden. Bezoek eens het Boijmans Van Beuningen
museum, pak een terrasje in de Oude Haven, ga
winkelen in de Koopgoot of beleef een geweldige nacht
in Rotown. De mogelijkheden zijn eindeloos! Neem je
studiegenootjes mee of stap uit je comfort zone en ga
alleen. Houdt uitagendarotterdam.nl in de gaten voor de
leukste tips.

4

Ga op kamers

Ook al vind je anderhalf uur per dag reizen best prima,
raad ik je toch aan om op kamers te gaan. Zelf vond ik het
een erg grote stap, maar wat een wereld van verschil! Ik
kan doen wat ik wil en ik doe nu ook dingen die ik eerder
niet zou (durven) doen. Je ontwikkelt je heel erg als
persoon omdat je veel dingen zelf moet regelen, zoals
de boodschappen (kaas is trouwens echt duur).

Je studententijd is de
beste tijd van je leven!
Mocht je meer willen weten en weet je niet goed bij
wie je terecht kan, stuur dan gewoon een mailtje naar
redactie@svcia.nl en ik beantwoord al je vragen!
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Als criminoloog werken in
de private sector
Het werkveld van criminologen is ontzettend breed, dat blijkt maar weer eens als we een van onze
alumni ontmoeten. Dit keer spraken we met Marlou Schellekens, werkzaam als manager bij particulier
onderzoeksbureau EMN Forensic, een onderdeel van CED.
Door: Jill Stigter & Veerle Bonestroo

dan laat ik ook mijn gezicht zien.
EMN Forensic valt onder CED. EMN is de bedrijfstak die
specialistische schades behandelt. Marlou: ‘Wij zijn een
expertisebureau en wij werken 99 procent in opdracht
van verzekeraars. Dat betekent dat bij ons altijd een
opdracht gekoppeld is aan iemand die een vorm van
schade lijdt. Het kan letsel zijn, maar ook autoschade
zijn, brand, inbraak, alle vormen van schade.’ CED
behandelt de simpelere schades in korte tijd en EMN
behandelt de complexere schades.

Marlou Schellekens
Marlou heeft de bachelor Criminologie gevolgd
aan de Erasmus Universiteit en vertrok daarna naar
Maastricht voor de master Forensica, Criminologie en
Rechtspleging. Ze is daar afgestudeerd in 2008. Tijdens
haar studietijd had ze nog geen beeld van wat ze wilde
worden, maar ze wist wel dat ze niet bij de overheid
wilde werken. ‘Ik vind dat de focus tijdens de opleiding
te veel ligt op het publieke deel. Volgens mij zitten politie
en justitie niet te wachten op al die criminologen die er
elk jaar afstuderen. Ik wilde vanaf het begin iets anders
doen.’
Hoe ben je bij EMN Forensic terecht gekomen?
‘Tijdens mijn master Forensica zocht ik via Google op
‘forensics’ en kwam ik uit bij, toen nog, CED Forensic. Het
duurde twee weken voordat ik de adjunct-directeur kon
spreken en die nodigde mij meteen uit voor een stage.
Dat heb ik toen gedaan. Tijdens die stageperiode heb ik
van alles gedaan. En toen ik klaar was, kon ik er blijven
werken en heb ik verschillende projecten gedaan.”
Hoe ziet de gemiddelde werkweek er voor jou uit?
‘Mijn functie is manager en samen met mijn collega
hebben we de leiding over 46 medewerkers. Wij doen
eigenlijk van alles. Ik stuur het team aan en help mijn
medewerkers soms met problemen op te lossen. Aan
de andere kant ben ik er voor de opdrachtgevers. Zij
hebben vragen, willen een inschatting van kosten of tijd
en soms hebben ze ook klachten. Daarnaast heb ik op dit
moment een trainee en twee stagiaires. Als het heel druk
is en medewerkers hebben geen tijd, dat spring ik bij
en doe ik ook onderzoeken. En als we echt belangrijke
zaken hebben, zoals grote of mediagevoelige branden,

Onderzoeken uitvoeren
EMN voert toedrachtsonderzoeken uit voor verzekeraars.
Dat houdt onder andere technisch onderzoek in. Zo heeft
EMN verschillende technisch onderzoekers die volgens
de forensische normen de oorzaak van de schade
proberen vast te stellen. Marlou licht toe wat zij doen:
‘Iemand beweert bijvoorbeeld dat er ingebroken is in
de woning. De technisch onderzoekers gaan kijken of
er sporen zijn van braak. Sommige mensen zijn zo dom
dat ze braaksporen aan de binnenkant van de woning
maken. Ze tikken een ruit in vanuit de binnenkant, zodat
het glas aan de buitenkant ligt. Zo werkt dat niet’.
Marlou kan geen antwoord geven op de vraag hoe
een standaardonderzoek verloopt: ‘Geen enkele zaak
is hetzelfde, dus je kan wel een stappenplan of een
gestandaardiseerd proces maken, maar dat werkt
negen van de tien keer niet. Meestal doe je het technisch
onderzoek het eerst. Sporen verdwijnen namelijk.
Technisch bewijs liegt niet, het is wel een kwestie van

Sommige mensen zijn zo dom
dat ze braaksporen aan de
binnenkant van de woning maken
kunnen interpreteren. Omdat het niet liegt, vind ik het
een mooi startpunt.’
Naast technisch of tactisch onderzoek gericht op feiten
bestaat er nog een andere vorm van onderzoek. Marlou:
‘We hebben ook een persoonlijk onderzoek en dat
gaat altijd een stap verder. Als de verzekeraar na een
afgerond feitenonderzoek geen beslissing kan nemen
over de schade, of fraude vermoedt, dan starten we
een persoonlijk onderzoek. Zo’n onderzoek gaat over
gedragingen en dit maakt inbreuk op de persoonlijke
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Ik had sowieso nooit gedacht dat ik op
mijn dertigste op een managementfunctie
zou zitten, dus wat dat betreft sta ik
daar iedere dag nog wel van te kijken
levenssfeer van mensen. Om die reden moeten we heel
voorzichtig te werk gaan.’
Fraudeurs
EMN werkt in bijna alle gevallen voor een verzekeraar, het
onderzoek begint dan ook, meestal, met de verzekerde.
EMN heeft, in tegenstelling tot de politie, geen bijzondere
opsporingsbevoegdheden, dus de verzekerde kan
niet verplicht worden om mee te werken. Marlou: ‘Het
mazzeltje wat wij hebben, omdat wij voor verzekeraars
werken, is dat verzekeraars met hun verzekerden een
polis afsluiten. In de polis worden bepaalde afspraken
vastgelegd. Een van die afspraken is dat op het moment
dat er schade is, de verzekerde mee moet werken aan de
schadeafwikkeling. Dus dat is voor ons altijd een stok

aan de polisvoorwaarden voldoet. De verzekerde kan op
basis van het onderzoeksrapport een uitkering krijgen
van de verzekeraar of hij wordt afgewezen op basis van
de polis. Maar wanneer er sprake is van fraude kan dit
ingrijpende gevolgen hebben: ‘Als er vermoeden is van
fraude worden de lopende polissen opgezegd en de
verzekerde komt op een lijst te staan waardoor het voor
hem niet meer mogelijk is om op een reguliere manier
verzekeringen af te sluiten.’
Na een goed beeld gekregen te hebben over wat het
bedrijf EMN precies doet, zijn we ook nog benieuwd hoe
Marlou haar werk persoonlijk ervaart.
Wat is voor jou het meest positieve aan je werk?
‘Het leukste is als je onderzoek resultaten oplevert.
Wij zijn onpartijdig, maar het is natuurlijk voor jezelf
wel leuker als je kan bewijzen dat er geen recht is op
uitkering en dat je die opdrachtgever gewoon een paar
ton bespaart. Dat is natuurlijk wel heel mooi.’
Wat zijn jouw ambities?
‘Ik had sowieso nooit gedacht dat ik op mijn dertigste op
een managementfunctie zou zitten, dus wat dat betreft
sta ik daar iedere dag nog wel van te kijken.’ Daarnaast
heeft Marlou verschillende plannen voor de toekomst
van EMN: een kwaliteitsslag maken, verjonging en
internationaal gaan.

Apparaat waar bonnetjesfraude mee gedetecteerd kan worden

achter de deur.’
‘Als de verzekerde beweert schade te hebben door
toedoen van een ander, is dat niet altijd de waarheid.
Als sprake is van fraude kan daar soms eenvoudig
doorheen geprikt worden’, zegt Marlou. ‘Soms is sprake
van fraude en zijn er twee partijen bij betrokken die
niet alles op elkaar afstemmen. Wij weten natuurlijk als
onderzoekers precies welke vragen er niet afgestemd
worden met elkaar. Wij zeggen dan: ‘Goh, nou mevrouw,
dat is toevallig. Ik ben net bij de wederpartij geweest en
die vertelt een heel ander verhaal.”
Wat doen jullie met de resultaten van het onderzoek?
‘Ons onderzoek voeren we altijd uit in opdracht van een
verzekeraar en deze is de eigenaar van ons rapport. Dat
betekent dat wij geen advies geven, wij trekken alleen
een conclusie, op basis van de feiten die wij onderzocht
hebben. Bij de verzekeraar kijken ze vervolgens of het

Heb je nog tips voor studenten?
‘Wat sowieso mijn tip is: richt je niet alleen op de publieke
sector, maar vooral ook op de private sector, want daar
is nog zoveel te behalen. Ga ook vooral zelf aan de
slag: bouw een netwerk waarin je ook private partijen of
bedrijven betrekt. Of ga net als ik gewoon googelen en
als je iets tegenkomt wat je nieuwsgierig maakt, trek aan
de bel. Neem contact op met zo’n bedrijf op en vraag of je
eens langs kan komen om kennis te maken. Ik denk dat
het uiteindelijk heel belangrijk is dat je zelf het initiatief
neemt. Je hoeft maar één bedrijf tegen te komen die dat
waardeert en zegt: ‘wil je hier blijven?”
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Technologische criminologie,
de cybercrime voorbij
‘Over vijf jaar helft misdaad door cybercriminelen.’ Deze headline van het programma Nieuwsuur trok
veel aandacht op woensdag 15 juni jongstleden. Procureur-generaal Gerrit van der Berg sprak van een
trendbreuk en legde uit dat het OM zich voorbereidt op deze toekomst. Ook binnen de criminologie is
het belang van onderzoek naar cybercriminaliteit doorgedrongen. Criminologen doen reeds onderzoek
naar bijvoorbeeld botnets, de levensloop van hackers en criminele online netwerken. Een goed begin,
maar nieuwe technologieën vragen om meer dan een focus op cybercrime.
Door: Gerald Hopster

Gerald Hopster

Veranderingen in de samenleving hebben altijd hun
weerslag op de wetenschap, in het bijzonder de
criminologie. Nieuwe technologieën en technologische
disruptie dragen sinds jaar en dag bij aan de groei
van de samenleving maar bieden ook steeds nieuwe
mogelijkheden tot ongewenst of crimineel gedrag. Angst
voor nieuwe technologie draagt ook bij aan het reguleren
of criminaliseren van het gebruik daarvan. Toen de
eerste motorisch aangedreven auto zijn intrede deed in
Groot Brittannië werden bestuurders verplicht door de
zogeheten ‘red flag law’ om te allen tijde iemand met een
rode vlag als waarschuwing voor het voertuig uit te laten
lopen. Dergelijke reflexen zijn ook herkenbaar bij de
intrede van computers en het internet, waarbij regulering
en criminalisering een veel complexer probleem blijkt
te zijn. De wereld is niet gestopt met veranderen na de
intrede van de computer, sterker nog, we lijken aan de
vooravond te staan van revolutionaire technologieën die
een grote impact op de samenleving zullen gaan hebben.
Kunstmatige intelligentie is bezig met een sterke
opmars in de samenleving. Systemen die kunstmatige
intelligentie gebruiken worden steeds vaker ingezet in
kritische infrastructuren zoals de financiële markten,

het energienetwerk en de transportsector. Kunstmatig
intelligente systemen worden niet geprogrammeerd, zoals
we kennen van geautomatiseerde computersystemen
uit het verleden, maar zijn systemen met het vermogen
om te leren. Op basis van geselecteerde data kunnen
deze systemen getraind worden of in de nabije toekomst
zichzelf trainen om bepaalde handelingen uit te voeren.
Technieken zoals machine learning en neurale netwerken
worden gebruikt om deze systemen intelligent te maken
zodat ze steeds beter worden en steeds meer kennis
tot zich kunnen nemen. Deze systemen kennen grote
voordelen en worden op diverse terreinen gebruikt.
Zichtbare toepassingen zijn vaak beperkt van aard zoals
de Google zoekmachine of Siri op een iPhone. Minder
zichtbare toepassingen van kunstmatig intelligente
systemen gaan verder en zijn veelal complexer. Naar
schatting tweederde van de handel op de financiële
markten wordt uitgevoerd door systemen die gebaseerd
zijn op kunstmatige intelligentie. De toegenomen
snelheid en efficiëntie worden door economen als
voordelen gezien die het gebruik legitimeren. Er zijn
echter ook negatieve effecten waarneembaar bij de inzet
van deze systemen.
Flash Crashes op de financiële markten zijn een
terugkerend fenomeen sinds het handelen is

Nieuwe technologieën en technologische
disruptie dragen sinds jaar en dag bij
aan de groei van de samenleving maar
bieden ook steeds nieuwe mogelijkheden
tot ongewenst of crimineel gedrag
overgenomen door autonome en kunstmatig intelligente
systemen. Tijdens een flash crash maakt een beurs
abrupte bewegingen die niet door normaal handelen
veroorzaakt kunnen worden. Op 6 mei 2010 maakte de
Dow Jones index een vrije val van bijna 10%, waarna
de koers zich binnen een tiental minuten als vanzelf
herstelde. Handelaren en toezichthouders stonden voor
een raadsel. Op 31 mei 2016 gebeurde vrijwel hetzelfde
op de China Futures Exchange, de koers maakte een
vrije val door van ongeveer 10%, om zich ditmaal binnen
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De oorzaak van deze events zijn complex en moeilijk
of niet volledig te achterhalen, behalve dat er sprake
is van ongewenste en potentieel schadelijke effecten
door het handelen van kunstmatig intelligente systemen
een seconde te herstellen. De snelheid is toegenomen,
maar de potentieel schadelijke effecten blijven aanwezig
met onvoorspelbare gevolgen. Events zoals deze zijn
niet zeldzaam, maar lijken zich ongecontroleerd en
onverwacht voor te doen. De oorzaak van deze events
zijn complex en moeilijk of niet volledig te achterhalen,
behalve dat er sprake is van ongewenste en potentieel
schadelijke effecten door het handelen van kunstmatig
intelligente systemen.
Waarin deze systemen wezenlijk verschillen van
systemen die we kennen is de capaciteit om te leren
in plaats van ‘harde’ regels te programmeren. De input
voor deze systemen kan voorlopig nog gecontroleerd
worden en de effecten zijn achteraf zichtbaar. Maar
wat er precies gebeurt binnen kunstmatig intelligente
systemen is onduidelijk en zal waarschijnlijk nooit
volledig ontrafeld worden. Het aantal berekeningen
en stappen van de algoritmes die de kern van deze
systemen vormen is simpelweg te groot voor mensen
om te analyseren. De mensheid lijkt hiermee een nietbiologische entiteit gecreëerd te hebben die we voor het
eerst in de geschiedenis niet meer volledig in de hand
hebben. Het zijn geen systemen meer die harde regels
hanteren, maar entiteiten die handelen volgens (leer)
processen die wij als intuïtief zouden beschouwen.
Niets houdt deze systemen tegen om ongewenst of
gecriminaliseerd gedrag op de financiële markten te
doorgronden en te integreren in hun handelen, mogelijk
is dat reeds het geval. We spreken dan niet meer van de
klassieke cybercrime waarbij een persoon of een groep
gebruik maakt van computertechnologie met schadelijke
effecten als gevolg, maar technologie die dat zelf doet
zonder daadwerkelijke inmenging of controle van de
mens.
De focus op cybercrime zoals de procureur-generaal
in Nieuwsuur op 15 juni heeft gepresenteerd is daarom
niet houdbaar. Cybercrime zal in de toekomst een
deelterrein worden van een groter onderzoeksterrein:
Technologische Criminologie. De nadruk op de in meer of
mindere mate koppeling van mens en computer begint al
langzaam te vervagen. Technologische ontwikkelingen
bieden nieuwe kansen voor de maatschappij, maar ook
voor ongewenst gedrag of schadelijke effecten waar
de mens niet altijd meer een (hoofd)rol in zal spelen.
Verbreding van technologische kennis betekent ook
verbreding van de theoretische criminologie die het
empirisch onderzoek voedt met concepten en theorieën.
Technologische criminologie zal daarom naast het
adapteren van bestaande concepten en theorieën
ook kennis van andere terreinen moeten betrekken.
Filosofie van de technologie kan daar één van zijn, maar
ook andere onderzoeksterreinen zijn denkbaar. Om de

snelle ontwikkelingen bij te kunnen houden is daar haast
bij geboden, er zijn immers al potentieel schadelijke
effecten waarneembaar.
Dit gevoel van urgentie is de aanleiding geweest voor
mijn promotieonderzoek naar de schadelijke effecten
van kunstmatig intelligente systemen en het ontwikkelen
van een criminologisch conceptueel raamwerk om
deze effecten te kunnen adresseren. De urgentie van
onderzoek naar toegepast onderzoek naar kunstmatige
intelligentie en mogelijke schadelijke effecten begint
steeds duidelijker te worden. Ook in het onderwijs zou
meer aandacht voor digitale vormen van criminaliteit en
de impact van nieuwe technologie een prominentere plek
mogen krijgen dan nu het geval is. Nieuwe generaties
zijn als vanzelf meer bekend met nieuwe technologie en
hebben vaak meer vernieuwende inzichten dan ze zichzelf

Technologische ontwikkelingen bieden
nieuwe kansen voor de maatschappij,
maar ook voor ongewenst gedrag of
schadelijke effecten waar de mens niet
altijd meer een (hoofd)rol in zal spelen
van bewust zijn. In het CIA Magazine van augustus
2015 wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld of online en
offline daders wel echt verschillen, een interessante
vraag in het licht van de ontwikkelingen. Men kan zich
dit ook afvragen van de klassieke entiteiten (mensen,
organisaties) en nieuwe entiteiten zoals kunstmatige
intelligentie. Mogelijke verschillen en overeenkomsten
tussen deze oude en nieuwe entiteiten zullen ook in
mijn promotieonderzoek belicht worden. Het is mijn
overtuiging dat technologische ontwikkelingen en
disruptie juist voor criminologen een uitdaging vormt
die steeds belangrijker wordt en een meer centrale
plek zal krijgen in onderzoek en onderwijs. Als jonge
criminologen moeten we daar gebruik van maken en
laten zien dat criminologie van groot belang is voor
huidige én toekomstige problemen in de samenleving.
Gerald Hopster is sinds september 2015 promovendus
Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onder
begeleiding van Prof. dr. Henk van de Bunt en Prof. mr.
Mireille Hildebrandt. Hij heeft een bachelor Criminologie en
een master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam behaald.
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Crime Scene 010
Als criminologen in spe is het natuurlijk interessant om te weten hoe het gesteld is met de criminaliteit
in Rotterdam. Wat gebeurt er zoal in deze grote stad? En waar krijg jij als student mee te maken? In dit
artikel meer over de criminaliteit in Rotterdam en last but not least: tips voor aankomende studenten om
te voorkomen dat jullie slachtoffer worden van criminaliteit.
Door: Simone van Dongen

In de stad Rotterdam vindt er veel verborgen criminaliteit
plaats. De boef is tegenwoordig gekleed in pak: er komt
hier veel georganiseerde criminaliteit voor. De plaats
waar in Rotterdam veel georganiseerde criminaliteit
plaatsvindt, is in de haven. Ondanks dat de beveiliging
van de haven streng en geavanceerd is, worden er jaarlijks
duizenden kilo’s drugs de haven ingevoerd. Criminelen
moeten steeds op zoek naar mazen in het net en het

De meeste slachtoffers
van beroving zijn man en
tussen de 18 en 24 jaar.
blijkt dat de mens de zwakke schakel is (Van de Bunt
& Kleemans, 2007). De criminelen zijn afhankelijk van
de medewerkers van de haven om drugs te smokkelen.
Medewerkers van de haven worden ingeschakeld (tegen
een fikse betaling) om er mede voor te zorgen dat de
drugs de haven binnenkomen. Het zijn vooral chauffeurs
en monteurs die door de criminelen worden omgekocht.
Zodra zij zijn omgekocht, zitten ze al snel vast aan een
criminele organisatie.
Een voorbeeld van een noemenswaardig transport vond
plaats afgelopen april. Toen deed de Zeehavenpolitie
en opmerkelijke vondst op een boot. Samen met de
douane en de FIOD vond zij 500 kilo aan cocaïne in de
holle armen van een kermisattractie. De cocaïne had een
straatwaarde van 15 miljoen euro. Het is onbekend of de
man de attractie echt wilde gebruiken of dat het transport
alleen bedoeld was als dekmantel.
Het Openbaar Ministerie erkent dat zij onvoldoende grip
heeft op de handel via de Rotterdamse haven. De douane

geeft aan: “Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.
Tegenover elk drugstransport dat onderschept wordt,
staan er een paar die wel lukken.” De criminelen zelf
weten wanneer de opsporingsdiensten bezig zijn met
het onderscheppen van een drugstransport. Omdat
de opsporingsdiensten dan zo gefocust zijn op dat
transport, worden er ondertussen andere partijen
binnengehaald. Begin dit jaar zijn burgemeester
Aboutaleb en het Openbaar Ministerie samen ten strijde
getrokken tegen de corruptie in de haven. Ze zijn gestart
met een campagne die ervoor moet zorgen dat mensen
(vooral de omgekochte medewerkers) corruptie gaan
melden.
Ook ondermijnende criminaliteit komt veel voor
in Rotterdam. Ondermijnende criminaliteit is de
verwevenheid tussen de boven- en onderwereld in
de illegale handel. Criminaliteit wordt onderdeel van
het maatschappelijke verkeer. Het raakt ons allemaal.
Onder ondermijnende criminaliteit in Rotterdam
valt
drugshandel,
autodiefstal,
energiefraude,
mensenhandel, witwaspraktijken in de horeca en
wietteelt. In 2015 is er voor miljoenen euro’s aan crimineel
geld, drugs en auto’s in beslag genomen. Ook zijn er 26
mensen veroordeeld die zich bezighielden met deze
criminaliteit. In Rotterdam zijn er hele families betrokken

Studenten lopen meer kans
om slachtoffer te worden van
inbraak, omdat studentenhuizen
vaak slecht beveiligd zijn.
bij ondermijnende activiteiten. Burgemeester Aboutaleb
is daarom bezig om samen te werken met burgers op
wijkniveau. Als mensen het gevoel hebben dat er iets
niet pluis is in hun woonomgeving, moeten zij dit melden
en de politie moet deze signalen serieus nemen. Ook
vindt de burgemeester dat de foute ondernemers de stad
uit moeten. De ondernemers die zich bezig houden met
louche praktijken, zijn in de stad niet meer welkom.
Maar waar worden studenten nou slachtoffer van?
Zij merken immers niets van de duistere praktijken
die zich voordoen op de haven en in de Rotterdamse
onderwereld. Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam
blijkt dat studenten de onveiligheid en de criminaliteit
het minst aantrekkelijk vinden aan de stad. De misdrijven
waar studenten het meeste mee te maken krijgen zijn
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diefstal, inbraak en beroving. De politie Rotterdam geeft
aan dat studenten meer risico lopen om slachtoffer te
worden van inbraak omdat studentenhuizen makkelijker
toegankelijk zijn en slechter beveiligd zijn dan andere
huizen. En het inbraakrisico van slecht beveiligde
woningen is nu eenmaal hoger (Vollaard, 2012). In een
nieuw complex zoals The Student Hotel zal inbraak
minder snel voorkomen dan in een oud studentenhuis in
het centrum.
De politie Rotterdam-Rijnmond geeft aan dat mensen
die gaan stappen vaker het slachtoffer zijn van beroving.
Dit is niet vanwege de ‘donkere’ tijden om iemand te
beroven, maar vooral vanwege de gelegenheid die de
zakkenrollers gegeven wordt. Dit in combinatie met
afgelegen plekken maakt het risico om slachtoffer te
worden van beroving groter. De meeste slachtoffers zijn
man en tussen de 18 en 24 jaar. Wat er gestolen wordt bij
een beroving, is vooral de mobiele telefoon. Ook populair
zijn tassen en sieraden. Tegenwoordig bestaat er een
app waarop je kunt zien hoe veel inbraken en straatroven
er bij jou in de buurt plaatsvinden. Door deze app worden
burgers – vooral studenten omdat die allemaal in het
bezit zijn van een smartphone – zich bewuster van de
risico’s en nemen zij meer voorzorgsmaatregelen.
Maar geen zorgen! Er zijn over het algemeen namelijk
geen signalen dat studenten meer risico lopen om
slachtoffer te worden van criminaliteit. De groep krijgt
namelijk geen extra aandacht vanuit de criminele
wereld. Bovendien wil het niet zeggen dat de studenten
die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, zich ook
onveilig voelen. Het merendeel van de studenten geeft
namelijk te kennen dat zij zich superveilig voelt in deze
stad.

1

Net zoals in iedere grote stad, is het ook
belangrijk om in Rotterdam áltijd je fiets dubbel
op slot te zetten. Ook op de universiteit, ook als
je even naar de supermarkt gaat: doe dit altijd.

2

Koop nooit een fiets van zogenaamde
fietsenverkoper op Blaak. De kans is groot dat
de politie staat toe te kijken en je vervolgens
pakt voor heling! Dit kan je veel geld kosten dus
doe dit vooral niet! De boete kost je toch weer
een maandje stufi die je niet kunt en wilt missen.

3

Een hele simpele, maar dit maakt het niet minder
belangrijk: doe de deur op slot! Zoals hierboven
al genoemd is, zijn studentenhuizen heel
aantrekkelijk voor inbrekers. En het zou toch
jammer zijn als de laptop die je net nieuw hebt
gekocht wordt meegenomen.

4

Fiets na het uitgaan samen met anderen. Als je
om vier uur ’s nachts niet meer zo nuchter bent
en op de Coolsingel fietst, kan het zijn dat er op
dat moment zakkenrollers op straat lopen die
jou zien als een potentieel doelwit. Zij duwen
je dan van je fiets af en nemen je geld mee. De
volgende dag word je wakker met hoofdpijn en
vraag je je af waar je geld is gebleven. Dit ‘zwarte
gat’ voorkom je als je samenfietst met anderen.

5

Pas op in welke taxi je stapt. Een zwarte taxi kan
dan misschien aantrekkelijk zijn omdat het zo
goedkoop is, maar dit wil niet zeggen dat je ook
veilig op je eindbestemming aankomt. Neem
dus – als het mogelijk is – altijd een witte taxi.
Of nog beter: pak de fiets.

Bronnenl
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bekijk-op-nieuwe-site-alle-inbraken-jouw-buurt
https://versbeton.nl/2013/03/straatroven-in-rotterdam-hoeveel-gevaar-loop-je/
http://www.nu.nl/binnenland/4230592/criminaliteit-in-rotterdam-wordt-schimmiger.html
http://www.transparency.nl/2016/02/integriteit-op-haven-rotterdam-cruciaal/
http://www.agf.nl/artikel/138551/Criminaliteit-in-Rotterdamse-Haven
http://www.rijnmond.nl/nieuws/138717/Maatregelen-tegen-zware-criminaliteit-in-Rotterdamse-haven
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Vollaard, B. (2010). Diefstal als nare verassing – de gedragseconomie van diefstalpreventie. TPEDigitaal 4(4). 49-60
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CIA Weekend: Hier aan de kust,
de Zeeuwse kust
Naast de serieuze(re) excursies, studiereizen en uitwisselingen, willen CIA-leden ook wel eens een tripje
maken waarbij wat minder nagedacht hoeft te worden. Dat was de gedachte van enkele bestuursleden
en zo geschiedde: in het weekend van 17, 18 en 19 juni vertrokken zo’n vijftig CIA-leden naar Renesse
voor de eerste, en meer dan geslaagde, editie van het CIA-weekend! U leest hier het verslag om te
weten wat u gemist heeft of om uw geheugen van dit fantastische weekend weer op te frissen.
Door: Veerle Bonestroo

Vrijdagavond 17 juni werden we om 19.00 verwacht op
camping Duin & Zand in Scharendijke. De uitleg van
dit programmaonderdeel was ‘gewoon op tijd zijn’.
Sommigen leden snapten dit maar al te goed en hadden
om half 6 al de weg naar de camping (en het bier)
gevonden, andere leden hadden toch iets meer moeite
met deze uitleg… Daarna was het tijd om te eten: patat
met snacks. Ondanks dat bijna iedereen vergeten was
welke snack hij of zij nu besteld had, was het een gezellig
begin van het weekend. Het avondprogramma bestond
uit een heuse biercantus. De cantus werd geleid door de
harde hand van Koning Pils, zijn Hand van de Koning, de
Biermeester en de Biergarde. De ongehoorzamen werden
gestraft met straffen
zoals Adje Vliegtuig, Ad
Rad en Ad Schoendum.
Desondanks het strenge
regime,
werden
de
goudgele rakkers met plezier opgedronken en werd er
uit volle borst meegezongen met BLØF, Guus Meeuwis,
het Rotterdamlied en ‘Wat zullen we drinken?’. Ook
kwam er af en toe een 90’s nummer voorbij over een of
andere Noord-Ierse spits, dit lied werd het hele weekend
dag en nacht nog vaak gehoord. De avond vervolgde in
discotheek ‘De Schuur’, en what happens in De Schuur,
stays in De Schuur.

drie picknickbanken… Voor de provincie met de meeste
zonuren was de zaterdag in Renesse een regenachtige
bedoening. In teams moesten we zoveel mogelijk
punten verzamelen deze dag. Op het strand was er een
estafetterace voor ons uitgezet, en in het dorp was er
een fotospeurtocht met veel vragen. Na het uitgaan en
de hele dag wandelen gaf mijn stappenteller zo’n 13
kilometer aan. Teruggekeerd op de camping werd er
bijgekomen van de dag en ook nog een beetje van de
vorige nacht.
Om krachten op te doen voor de avond werd er lekker
gebarbecued, Koning Pils bleek meerdere talenten te
hebben en heeft zich
uitgesloofd
achter
de grill. Het laatste
onderdeel om als team
punten te verzamelen
brak aan: de ‘Ik Hou Van Holland’ quiz. Tijdens de quiz
werden veel punten gescoord en daarna was de grote
ontknoping: welk team was het beste? Het beste team
dit weekend was team ‘De Dedicated Octopussies’. Deze
overwinning werd gevierd met een champagnedouche.
De avond vervolgde in De Schuur, het was wederom een
avond met heerlijke Skihut-muziek.

what happens in De Schuur, stays in De Schuur

De zaterdag begon heerlijk rustig, alleen voor de
kampeerders van tent W1 was er een onaangename
verrassing. De ingang van hun tent was die nacht door
zes kaboutertjes van rond de 1,90 m ingebouwd met

Zondagochtend begon eindelijk de zon te schijnen,
helaas was het weekend alweer bijna ten einde en
moest er opgeruimd worden. Na een laatste duik in de
zee, vertrok men om in Rotterdam bij te komen van dit
geslaagde weekend. Hulde aan de organisatie!
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geertrude reageert
Geertrude geeft bezorgde inzenders praktische tips voor hun problemen. Ook jij kan je problemen
insturen naar GeertrudeReageert@svCIA.nl.

Lieve Geertrude,
Ik ben van plan mijn vriendin te verrassen met een
romantisch weekje weg in het buitenland. Nu vroeg ik
me af: waar kunnen we het beste heen?
Zity Tripper

Mocht iemand je doorzien en doorhebben dat je eigenlijk een
complete prutser bent, ontvang dat dan als een compliment.
De ervaring leert dat dit een van de belangrijkste eigenschappen is om een hoge functie aan het Ministerie van Veiligheid en
Justitie te krijgen.

Beste Tripper,
Wat goed dat je zoiets leuks van plan bent. Zorg wel dat je aan
je veiligheid denkt! Mijn eerste tip is om niet te vliegen. Als je
vliegveld niet wordt aangevallen, dan stort je vliegtuig wel neer
(al dan niet met Russische hulp). Neem ook geen grote stad als
bestemming, dat hebben Parijs en Brussel bewezen. En hoewel
Engeland nu steeds goedkoper wordt, is het gedoe om het land in
te mogen de moeite niet waard.
Nee, neem een leuke cruise over de Middellandse Zee. Vanuit
Turkije en Noord-Afrika zijn er nu heel veel aanbieders die (voor
een stevige prijs) een prachtige vaart over zee aanbieden. Het
is heel hip, ook al zijn de bootjes wat gammel en zit je soms
met wel tachtig man in een klein schuitje. Beschouw dat als een
goede manier om mensen te ontmoeten van allerlei culturen! En
mocht ook jullie boot halverwege zinken, is er zelfs een kans dat
een marineschip je oppikt om je naar een gezellig opvangkamp te
brengen in alle warme delen van Europa. Het kan dus alleen maar
mooi uitpakken. Vergeet alleen je paspoort niet!

Beste Geertrude,
Ik probeer, ik ben immers criminoloog, al enige tijd werk te vinden. Nu is
het zo dat ik geen zin heb om ergens mijn best voor te doen, dus probeer
ik een baan te vinden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Heeft u nog een aantal goede tips voor mij?
Ivo van der Paling

Geachte Ivo,
Voor een baan bij het MinJus moet je een aantal hele specifieke kwaliteiten uitstralen. Ten eerste moet je zelfverzekerd
zijn. Een hoge functionaris van het MinJus heeft altijd gelijk,
ongeacht wat de rest van de wereld mag denken. Het gaat er
bij dit ministerie immers niet om dat je gelijk hebt, zolang je
maar gelijk krijgt. Ten tweede is het belangrijk om een goede
administratie te kunnen voeren. Immers, mocht er iets fout gaan,
moet je precies weten welk bewijs je kwijt moet raken.
Ook moet je goed weten wat de juiste manier is om te
reageren op moeilijke vragen bij het sollicitatiegesprek. Probeer
daar vooral niet op in te gaan, maar zeg dat je er later op
terug komt. Vele ministers hebben ons geleerd dat het ontwijken van de vraag het beste antwoord is. Verder moet je heel
helder zijn en een geruststellende uitstraling bezitten. Is er een
probleem, dan heb jij de oplossing! Okay, de oplossing werkt
totaal niet. Maar daar gaat het niet op. Want jij werkt eraan, en
dat is het belangrijkste.

O wijze Geertrude,
De laatste tijd wordt er veel aan mijn hoofd gezeurd. Mijn
docenten vinden dat ik meer moet doen voor mijn studie
dan gewoon alle artikelen doorspreken. De tutoren en
groepsgenoten zeggen dat ik zelf moet nadenken en
niet alleen moet reproduceren. Echter haal ik wel altijd gewoon zessen voor mijn tentamen. Wat kan ik tegen deze
zeurders zeggen?
Blondie.

Lieve Blondie,
Laat ze je niet gek maken. Jij moet besluiten wat je wilt
bereiken met je studie. En zeg nou zelf, wat is er belangrijker
aan studeren dan voldoendes halen? Ga gewoon zo door, volgens
mij haal je dan alles uit je studie wat er in zit.
En natuurlijk, je hebt van die figuren die zeggen dat je ook
op een universiteit zit om je eigen mening te vormen, om een
kritische instelling te ontwikkelen en om jezelf te ontwikkelen.
Ik zou tegen die figuren zeggen dat die termen geen tentamenstof zijn en je dus weigert daarover na te denken. Wat
niet op het tentamen komt, hoef je immers niet te weten.
Reproductie is genoeg om voldoendes te halen op het tentamen,
dus naast reproductie hoef je niets te weten. Q.E.D.
Deze zeurkousen moeten toch snappen dat werkgevers geen
behoefte aan hebben aan mondige medewerkers die zelfstandig
met problemen om kunnen gaan. Het enige waar werkgevers
naar zoeken zijn brave uitvoerders van beleid, die zonder kritiek
gewoon doen wat er van ze verwacht wordt. En de universiteit
faciliteert het gelukkig steeds meer om dat type werknemers af
te leveren.
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Ontdekken dat je
coach ook wat van
jou kan leren
#blijvengroeien
Ook dat is #werkenbijpwc

De beste plek om je carrière te starten? Dat moet je vooral zelf bepalen. Wél vertellen we je
graag wat werken bij PwC volgens ons zo bijzonder maakt. Dat is vooral de combinatie van
een ambitieuze omgeving en echte aandacht voor jouw ideeën. Leergierig blijven en elkaar
blijven uitdagen. Daar komen onze klanten en ons vak verder mee. En jij natuurlijk ook.
We zijn benieuwd naar je.

Kom verder op werkenbijpwc.nl

The opportunity of a lifetime
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