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Openingslezing:  
 “Digital Oppression”  
Lecturer: Amr Marzouk  
 
Learning  goal:  What  tools  can  be  employed  to control cyberspace?   
  
Cyberspace changed the dynamics of power in many societies. The encapsulation of time and space 
allowed the people to be able to always be one click away from information, one click away from 
interacting with one another. As a result, cyberspace created a unique free space for individuals to 
express their opinions, to start political mobilization, and even to coordinate the beginnings of 
revolutions. It also provided different actors with the unprecedented ability to oppress and suppress the 
public.  
 
This lecture will explore the changing nature of cyberspace and how the emergence and exploitation of 
the virtual led to a change in the real world. Specifically, we will investigate different actors trying to 
control cyberspace, their purpose in controlling cyberspace, and finally a try to conjure overview of 
different tools of control.  
 
Amr Marzouk is a PhD researcher at the criminology department at Erasmus Rotterdam university, His 
research focuses on cyber politics and cybercrime and on general sociology of cyberspace. His PhD 
project explores how illiberal and authoritarian regimes control cyberspace relying on criminal justice 
system and other tools. Amr has an academic background in criminology, political science and human 
rights.  
 

 
 
 
Veerle Bonestroo - Medewerker Kansspelautoriteit 
 
In 2013 ben ik begonnen met de bachelor criminologie aan de Erasmus Universiteit. Na deze bachelor 
heb ik een tussenjaar genomen en o.a. stage gelopen bij de Gemeente Rotterdam. Vervolgens heb ik de 
master Global Criminology gedaan aan de Universiteit Utrecht, voor mijn masterscriptie heb ik ook 3 
maanden onderzoek gedaan in Oekraïne. Het onderwerp van mijn scriptie was de commerciële 
draagmoederschapsmarkt, een redelijke niche onderwerp, waar ik me (helaas) niet meer mee bezig 
houd. Na mijn afstuderen heb ik één jaar gewerkt op de Erasmus Universiteit als tutor Criminologie. 
Daarna ben ik gestart bij de Kansspelautoriteit als integriteitsbeoordelaar, en dit doe ik nu al twee jaar. 
De Kansspelautoriteit is het overheidsorgaan dat toezicht houdt op de Nederlandse kansspelmarkt. Ik 
voer integriteitsonderzoeken uit naar bedrijven en personen die een kansspelvergunning aanvragen, en 
als de aanvragers niet integer of betrouwbaar genoeg geacht worden schrijf ik zelf negatieve besluiten. 
Het leuke aan mijn baan is dat ik best diepgravend onderzoek mag en kan doen naar bedrijven en 
personen en dat ik informatie van o.a. politie, belastingdienst, het OM en strafbladen mag inzien en 
verwerken. Ondanks dat mijn functie best juridisch is, zit ik als criminoloog op mijn plek en komen mijn 
analytische en onderzoeksvaardigheden iedere dag van pas. Ook zijn er bij de Kansspelautoriteit veel 
meer criminologen te vinden in diverse functies! 



 
 
Luka Koolen - toezichthouder reclassering Nederland 
 
Hoi allemaal! 
Ik ben Luka, 24 jaar en ik woon in Rotterdam. Nadat ik de bachelor Criminologie heb afgerond aan de 
Erasmus Universiteit, heb ik ongeveer twee jaar geleden mijn master Forensische Criminologie behaald 
bij Universiteit Leiden. Ik kan vol overtuiging zeggen dat ik ontzettend heb genoten van beide studies (en 
de daarbij behorende activiteiten uiteraard) en dat Criminologie een goede basis is voor een leuke en 
uitdagende loopbaan.  
Tijdens mijn studie ben ik begonnen met vrijwilligerswerk in een dak-en thuislozenopvang in Rotterdam. 
Dit omdat ik ervaring op wilde doen in de praktijk en me wilde verdiepen in criminologisch relevante 
problematiek in Rotterdam. Ik heb hier ontzettend veel geleerd en gezien en kon hierdoor bijvoorbeeld 
theorie koppelen aan de praktijk, erg nuttig dus! Door mijn opgedane ervaring hier ben ik in 2019 
begonnen als sociotherapeut in Tbs-kliniek De Kijvelanden. Hier heb ik op verschillende afdelingen 
gewerkt met patiënten met verschillende psychische problematiek. Ook hier kwam mijn studie erg goed 
van pas en kon ik mijn kennis van psychiatrie, risico/delictgedrag en andere criminologische onderwerpen 
goed inzetten. Nadat ik hier bijna drie jaar werkzaam ben geweest was het voor mij tijd voor een nieuwe 
uitdaging waar ik nog meer mijn opgedane kennis in kon zetten en kwam ik terecht bij Reclassering 
Nederland. Sinds december 2021 ben ik dan ook werkzaam als toezichthouder bij Reclassering Nederland, 
een baan die op alle vlakken past bij mij en waar ik het ontzettend naar mijn zin heb. Mijn werk als 
toezichthouder is erg divers en geen dag is hetzelfde. Zo ben ik de ene dag getuige-deskundige in de 
rechtbank of ga ik mee naar een intake bij een instelling met een cliënt, en ben ik de andere dag in gesprek 
met politie, gemeenten of behandelaren. Het doel als toezichthouder is op een actieve manier bijdragen 
aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van 
recidive. Dit doe ik door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn 
of haar gedrag te veranderen.  
Ik hoop enigszins jullie enthousiasme te hebben opgewekt en ik vertel op 10 mei graag nog veel meer over 
mijn werk als toezichthouder bij Reclassering Nederland. Hopelijk tot dan!  
 
 

 
 

Lotte Servaas – Analist bij de politie Oost-Nederland 
 
Dag aankomend criminologen! Mijn naam is Lotte Servaas, 27 jaar en sinds 2019 afgestudeerd van de 
master Criminologie. Sommige van jullie zullen mij misschien nog kennen als docent en junior onderzoeker 
van de opleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  
 
Na drie jaar gewerkt te hebben aan de universiteit, heb ik inmiddels de overstap gemaakt naar de politie. 
Sinds september vorig jaar ben ik werkzaam bij de politie in Oost-Nederland. Specifiek ben ik werkzaam 
bij het team Analyse & Onderzoek van de Dienst Regionale Informatie Organisatie. In politietaal: team 
A&O bij de DRIO (wie bij de politie komt werken zal heel snel moeten wennen aan alle afkortingen, want 
daar zijn we dol op).  
 



Binnen A&O ben ik als operationeel en tactisch analist inzetbaar. Dit houdt kort gezegd in dat ik de hele 
dag bezig ben met het oplossen van kleine en grote puzzels in allerlei uiteenlopende zaken (van 
zedenzaken tot lijkvindingen, van een reeks autobranden tot drugszaken). In mijn rol als operationeel 
analist maak ik bijvoorbeeld tijdlijnen en relatieschema’s: wat is wanneer gebeurd, met wie was als laatste 
contact, wie is wanneer van huis vertrokken? Als tactisch analist bedenk ik hypothesen en scenario’s, 
enerzijds om een tunnelvisie te voorkomen en anderzijds om richting te kunnen geven aan een 
opsporingsonderzoek.  
 
In beide rollen heb ik te maken met een enorme hoeveelheid informatie (denk aan camerabeelden, 
historische telefoongegevens, verhoren, tapgesprekken) waarbij het mijn taak is om structuur aan te 
brengen en de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Om mij volledig onder te dompelen in 
onderzoeken én om opsporingservaring op te doen ga ik zo nu en dan ook mee naar bijvoorbeeld verhoren 
en huiszoekingen. Daarnaast heb ik piket (een periode van een aantal dagen waarin je 24/7 opgeroepen 
kan worden), waardoor ik bijvoorbeeld ook naar een plaats delict zal moeten wanneer een zaak een snelle 
inzet van een analist vereist. 
 
Mijn baan is in mijn ogen de allermooiste baan die er is, maar daar vertel ik je graag alles over tijdens de 
Beroepsoriëntatiedag op 10 mei! 
 

 
 
Bram Emmen - Promovendus Darkweb 

 

Beste studenten criminologie. Mijn naam is Bram Emmen en ik vind het super leuk dat ik jullie iets mag 
vertellen over een van de mogelijkheden na je studie criminologie. Ik heb namelijk de (meestal) leukste 
baan die je kan krijgen, promovendus op een criminologisch relevant thema! In mijn geval kijk ik naar 
hoe de politie op het darkweb zichzelf laat gelden.  

Ik ben in 2009 begonnen aan de opleiding criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heb 
daar uiteindelijk in 2016 mijn master opleiding afgerond met een scriptie over de inzet, valkuilen en 
mogelijkheden van Big Data door de Nederlandse politie. Mijn interesse gebied is heel breed gezien de 
inzet van staatsmacht en de effecten die nieuwe digitale technologie daarop heeft. Vaak makkelijk 
samengevat onder de noemer cybercrime, al vind ik dat woord zelf weinig descriptief of 
onderscheidend. 

Na het afronden van mijn Master criminologie ben ik als tussenfunctie regio-coördinator geweest van 
het Kwaliteitsonderzoek Raad van de Rechtspraak terwijl ik zocht heb naar financiering voor een 
onderzoek op het gebied van criminologie en digitale technologie. Uiteindelijk heb ik dat gevonden aan 
de Open Universiteit via het “Police detectives on the tor network” project. Een super mooi 
internationaal en multidisciplinair project waar ik de rol van Nederlandse promovendus in heb gekregen. 
Binnen mijn functie als promovendus heb ik aan verschillende dingen kunnen bijdragen, zoals 
gastcolleges voor studenten en politieagenten,  congressen in binnen en buitenland en een training 



module voor politie binnen de EU. Het grootste deel van mijn tijd zit natuurlijk wel in het doen van 
onderzoek en het schrijven van artikelen. 

Als je meer wil weten over mijn promotie onderzoek naar het darkweb en het werken als promovendus 
na je master criminologie dan zie ik je heel graag in mijn sessie om zo veel mogelijk van je vragen te 
beantwoorden! 

 

 

 

Emina Bajramovic - Security Officer Gemeente Rotterdam 

Emina Bajramovic heeft haar bachelor en master Criminologie gehaald aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Binnen Erasmus School of Law is zij actief geweest in het studentenpanel, als ambassador en 
als student assistent. Daarna is ze werkzaam geweest bij de Task Force RIEC, heeft ze een traineeship 
doorlopen bij de gemeente Rotterdam en is ze inmiddels werkzaam als Information Security officer bij 
de gemeente Rotterdam. Ben je benieuwd wat haar dagelijkse bezigheden zijn? Kom dan vooral langs!  

 

 
 
Astrid Kreijger - Risk Control Partner Compliance Europe & Africa bij Rabobank 

Astrid Kreijger startte haar studentenleven in 2010 bij de Bacheloropleiding Criminologie aan de 
Universiteit Leiden. Ze heeft een actief studentenleven gehad door deel te nemen aan meerdere 
commissies en besturen bij zowel studievereniging Corpus Delicti, als bij studentenvereniging A.L.S.V. 
Quintus en haar dispuut L.D.D. Caduta Massi.  

Om de vrije keuzevakruimte voor de Bachelor op te vullen, heeft ze de minor Security, Safety & Justice 
(Universiteit Leiden) doorlopen. Daarnaast heeft ze een halfjaar aan Dundee University in Schotland 
gestudeerd middels een Erasmus-uitwisseling. In 2014 behaalde ze haar BSc-titel. 

Door de tijd in Dundee, was haar internationale interesse gewekt en koos ze aaneensluitend voor de 
Masteropleiding ‘Crime & Criminal Justice’ (voorloper van ‘Comparative Criminal Justice’) aan de 
Universiteit Leiden wegens de internationale component. Als onderdeel van haar Masterscriptie heeft ze 
stage gelopen bij de afdeling Case Analysis Unit bij Eurojust, gevolgd door een stage bij de afdeling 
Mensenhandel bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In 
2016 studeerde ze af. 

Direct daarna begon ze haar carrière als Know Your Customer analist bij ABN AMRO bank en na 3 jaar 
vertrok ze voor een vergelijkbare functie naar Wholesale Banking Rabobank. Sinds 2019 is ze eerstelijns 
Risk- en Compliance officer voor dezelfde afdeling en behaalde ze in 2020 de titel Compliance 
Professional aan het Nederlands Compliance Instituut. Ze houdt zich op dagelijkse basis bezig met 
beheer van o.a. risico’s en incidenten met een Compliance-component (externe/interne fraude, privacy, 
corruptie, etc.). 

 



 
Lennert Branderhorst - Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming (TIBER) bij 
Nederlandsche Bank 

Hallo! Ik ben Lennert. Ooit studeerde ik criminologie in Leiden, maar ondertussen ben ik alweer een 
tijdje officieel oud (37). Van het zweetkamertje naar mijn huidige kantoor is een leuke en leerzame reis 
geweest. Mijn carrière kreeg een vliegende start via het Rijkstraineeprogramma (2010-2012). Daarna 
heb ik een aantal jaar (2012-2014) mee mogen bouwen aan de programma’s ter bestrijding van 
kinderpornografie en cybercrime bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Omdat ik toch benieuwd 
was of ik het ook kon rooien in het bedrijfsleven ben ik in 2014 naar de Volksbank gegaan. Ook hier heb 
ik mooie dingen met cyberweerbaarheid en integriteit mogen doen. Vanaf 2019 werk ik bij De 
Nederlandsche Bank (DNB). Bank = saai. Toch? Ab-so-luut niet. Bij DNB heb ik het voorrecht om mee te 
werken aan het internationaal bekroonde TIBER-programma. Lang verhaal kort: wij helpen grote 
Nederlandse financiële instellingen om zichzelf op het hoogste niveau ethisch te hacken. Dat is zo’n 
succes dat ons programma ondertussen is overgenomen in 13 landen en tal van andere sectoren. Moet 
je dan een soort Bill Gates zijn om bij ons te werken? Nee joh. Een gezonde interesse voor cybercrime en 
geopolitieke verhoudingen helpen. Dat zeker. Maar bij ons team werkt een ontzettend diverse club 
mensen met eveneens diverse achtergronden. Zo ook een aantal criminologen. Op 10 mei leg ik jullie 
graag uit wat we allemaal doen, hoe we het allemaal doen & hoe ik precies bij DNB terecht ben 
gekomen.  

 

Ingrid Jespers - Strategisch adviseur Politie Nederland, Staf Korpsleiding Directie Operatiën 
 
Na mijn studies Criminologie en Strafrecht aan de Universiteit Leiden ben ik na een heel kort (en minder 
geslaagd) avontuur als jurist bij de Belastingdienst ruim tien jaar geleden aan het werk gegaan bij de 
politie. Mijn eerste functie was die van analist bij de informatieorganisatie in Groningen. Hier heb ik de 
kans gekregen om een aantal grote onderzoeken mee te draaien als tactisch analist. Daarnaast 
adviseerde ik de leiding op het gebied van de high impact crimes (straatroven en overvallen). 
  
Na een aantal fantastische jaren in Groningen startte de reorganisatie naar de Nationale Politie en koos 
ik ervoor deze van dichtbij te willen meemaken. Ik was heel nieuwsgierig naar alle vraagstukken die 
komen kijken bij zo een grootschalige organisatieverandering. Ik ben toen aan de slag gegaan bij de 
nieuw te vormen staf van de Korpsleiding in Den Haag. Binnen de staf heb ik een heleboel verschillende 
functies vervult van secretaris van verschillende overleggen tot adviseur op het gebied van de 
bedrijfsvoering. Sinds 1,5 jaar ben ik nu strategisch adviseur op het gebied van de opsporing en houd ik 
mij bezig met de beleidsontwikkeling op dit onderwerp. Samen met mijn collega's zorg ik voor de 
voorwaarden waaronder de opsporing zich steeds verder kan ontwikkelen. Denk hierbij aan geld en ICT, 
maar ook de juiste wettelijke basis en politieke steun. 
  
Ik vertel jullie graag over mijn huidige functie, waarbij ik jullie inzicht wil geven in het werken in een 
politiek-bestuurlijke omgeving. Ik geef jullie ook graag wat tips over het starten op de arbeidsmarkt en 
wat als het even tegenzit. Verder ga ik proberen al jullie vragen te beantwoorden over de 
carrièremogelijkheden die de Politie Nederland biedt voor afgestudeerde criminologen. Maar ik ben 
bovenal benieuwd naar jullie vragen! 



 
 

 
Mariska Peeters - Manager veiligheid en crisis bij Berenshot 
 
Mariska Peeters is als managing consultant werkzaam bij Berenschot, een adviesbureau dat onder 
andere adviseert over veiligheids- en crisissituaties. Hierbij kun je denken aan lokale veiligheid, 
crisismanagement en digitale veiligheid. Binnen de organisatie houdt ze zich bezig met het verzorgen 
van opleidingen, trainingen en oefeningen, het begeleiden van trajecten en opstellen van strategische 
veiligheids- en crisisvraagstukken en het opstellen van beleids- en crisisplannen. 
 

 
 
Juliette de Beer - Opleidingsspecialist KYC Rabobank  
 
Van criminoloog naar learning & development. Niet helemaal de carrière die ik voor me zag toen ik 
begon aan mijn studie criminologie in 2010. Maar door het zetten van logische stappen en te luisteren 
naar mij gevoel ben ik in een vakgebied terecht gekomen waar mijn hartje sneller van gaat kloppen. Ik 
werk als Opleidingsspecialist binnen het Learning & Development team van de KYC (Know Your 
Customer) afdeling bij Rabobank. Ik ontwikkel, analyseer en evalueer opleidingen voor nieuwe en 
bestaande medewerkers binnen Rabobank, ik organiseer financial crime events in samenwerking met 
andere grootbanken en ik bouw aan een online platform voor kennisdeling op het gebied van 
KYC/financial crime. 
CDD, AML en KYC zijn termen wel bekend voor afgestudeerde criminologen, want de mailboxen op 
LinkedIn zitten vol met verzoekjes van detacheerders. Alle banken (en ook steeds meer andere 
instellingen) zijn op zoek naar analisten om hun klanten te screenen. Zo ben ik ook met een eerste baan 
binnen een bank terechtgekomen. Waar ik begon als analist, ging ik later mee helpen in het inwerken en 
trainen van nieuwe medewerkers. Het goed opleiden van analisten wordt steeds belangrijker binnen de 
banken onder het strenge oog van de toezichthouder (DNB). Vanuit mijn rol kan en mag ik daar een 
mooie bijdrage in leveren. 
 
 

 
Vivian Gravenberch - Investigative Criminologist 
 
Vivian Gravenberch is afgestudeerd aan de VU School of Criminology als opsporingscriminologe. 
Tegenwoordig werkt zij als projectleider EU projecten bij the Dutch Institute of Technology, Safety and 
Security en stapt zij binnenkort in het bestuur van de nieuwe stichting COPPS. Samen met haar collega's 
van onder andere de nationale politie, werkt zij aan door de Europese Commissie gesubsidieerde 
projecten die als doel hebben: het beschermen van Europa en de openbare ruimte en het bevorderen 
van innovatie binnen Europese politie organisaties en diverse bestuursorganen. Daarnaast geeft zij 
colleges op universiteiten en spreekt ze op internationale conferenties over haar criminologische 
expertise gebieden.  
 
 

 
 



Julia Teunissen - Wetenschappelijk medewerker bij Knoops advocaten 
 
Tijdens mijn studie Criminologie aan de VU ben ik begonnen met het Project Gerede Twijfel, waarbij ik 
met een groep studenten een Belgische strafzaak onderzocht. Wij onderzochten of de veroordeelde in 
die zaak onterecht was veroordeeld. Vanuit mijn interesse in de rechtspsychologie en gerechtelijke 
dwalingen, ben ik daarna stage gaan lopen bij het Knoops' Innocence Project. Het Knoops' Innocence 
Project zet zich in voor onterecht veroordeelden in Nederland en op de Nederlandse Antillen en staat 
deze mensen bij in een mogelijke herzieningsprocedure bij de Hoge Raad. Ik heb daar uiteindelijk twee 
jaar met veel plezier en toewijding gewerkt. Door het werk op een advocatenkantoor werd mij duidelijk 
dat ik zelf ook strafrechtadvocaat wil worden. Daarom ben ik in februari 2021 begonnen met de master 
Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de universiteit Maastricht. Ik heb er dan ook voor gekozen 
om tijdelijk met mijn werk te stoppen om eerst mijn tweede masterstudie af te ronden. Inmiddels ben ik 
daar bijna mee klaar en ben ik weer aan het rondkijken voor een nieuwe baan. 
 


