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Corona en ondermijning
Biedt de Coronacrisis criminele weldoeners nieuwe kansen? We vroegen het Toine Spapens,
hoogleraar criminologie van de Tilburg University. In dit artikel geeft hij antwoord op vragen
als: wat zijn criminele weldoeners, wat zijn de risico’s en wat kun je doen om deze te
verminderen?
Lees verder voor het hele artikel!
Lees meer >

Kader (her)beoordelen lichte zaken Midden-Nederland
Het Openbaar Ministerie heeft, omdat het aantal politierechter/enkelvoudige zittingen tijdelijk
is teruggebracht vanwege de Coronamaatregelen, het “Kader (her)beoordelen lichte zaken”
opgesteld. Doel hiervan is om zo veel mogelijk zaken binnen redelijke termijn af te doen en
daders en eventuele slachtoﬀers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Ketenpartners zijn
hierover via het Justitieel Netwerk Midden-Nederland geïnformeerd. Het kader is hier in te
zien via het besloten deel van de apothekerskast.

Corona en digitale veiligheid
Elke week delen we relevante inzichten rond Corona en digitale criminaliteit. Met deze keer
aandacht voor drie onderwerpen. De politie Midden Nederland haalt 15 Ddos-diensten uit de
lucht en waarschuwt voor ‘whaling’. En wat kunnen we als veiligheidsprofessionals leren van de
maatschappelijke discussie over de Corona-apps? Lees daarvoor verder!
Lees meer >

Samen de straat op om kwetsbare jongeren te bereiken
In een heel vroeg stadium begon de gemeente Zaanstad als eerste om kwetsbare kinderen te
bereiken die van de radar waren gevallen. Dat doet ze in een bijzondere samenwerking tussen
jeugdboa’s en leerplichtambtenaren. “Het mooie is,” zegt jeugdboa Sebastiaan Stans, “dat we
vaak dezelfde jongeren kennen. Maar we hebben nét iets andere informatie over hem of haar.
Door onze kennis bij elkaar te leggen, krijgen we allebei een rijker beeld.” Lees hoe Zaanstad
samenwerkt.
(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)

Corona en de verbinding veiligheid en zorg
De grote variatie op het snijvlak van zorg en veiligheid en de relatie tot Corona, wordt in deze
editie van de nieuwsbrief weer duidelijk. Onderzoek naar veerkracht moet meer
handelingsperspectief geven voor professionals in de GGZ, veiligheidsdomein en burgers in

hun omgang met kwetsbare mensen. Lees meer over huiselijk geweld en wat professionals
hieraan kunnen doen, maar ook over de rol van werkgevers bij signalen daarvan. En heb je enig
idee wat een quarantainer is? Klik dan verder voor het hele artikel!
Lees meer >

Blog: eerst gedrag aanleren, daarna begrijpen
Toen het televisieprogramma ‘Boer zoekt Vrouw’ werd opgenomen, konden de boeren en hun
logees nog naar hartenlust knuﬀelen. Dat kan niet meer zo spontaan in de ‘1,5 meter
samenleving’. De maatregelen zijn wel helder, het waarom ervan nog niet helemaal. Maar soms
moet gedrag gewoon snel veranderen, dan volgt het waarom later. Dit vertellen Miriam
Adriaanse en Mirjam Prinsen in hun blog.
(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)
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