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NEVENACTIVITEITEN
•

lid Programmeringscollege Onderzoek in de Gezondheidszorg (BBObeleidsondersteunend onderzoek in de AWBZ

•

lid Centrale raad van Advies van het Gevangeniswezen (adviesorgaan ministerie
van Justitie van 1971-1980)

•

lid van de Reclasseringsraad den Haag (1980-1984)

•

Curator Institute of Social Studies (1989-1996)

•

Voorzitter stimuleringsgroep Emancipatie Onderzoek (1985-1990)

•

lid Commissie Veelvoorkomende Criminaliteit (Ministerie van Justitie (1981-1985)

•

Lid regeringsadvies Raad Maatschappelijke Ontwikkelingen (1996-2001)

•

overig: lid bestuur div.stichtingen en verenigingen, zoals Stichting
Burgerschapskunde, Stichting Wetenschappelijk Bureau D66; redactielid NTOV,
Deviant, tijdschrift voor strafrecht, Mediation

•

voorzitter Landelijke Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg

•

lid permanente Adviescommissie Veiligheidsonderzoeken (Ministerie van
Binnenlandse Zaken)

•

adviseur Verweij-Jonker Instituut (voor onderzoek op het gebied van strafrecht,
criminologie en jeugddelinquentie)

•

lid Adviesraad Gedragswetenschappen NWO (Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek)

•

lid Programmeringscollege Onderzoek Politie en Wetenschappen
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OVERZICHT WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES
VANAF 1975
BOEKEN/ STUDIES
•

"Kwaad dat mag?"- strafrechtspleging tussen traditie en vernieuwing. Proefschrift,
UvA, Amsterdam, promotor dr. A. Heijder, Universitaire Pers, Rotterdam, 1975

•

Dwang om bestwil, reeks Recht en Maatschappij, Kluwer, Rotterdam 1977

•

"Zuinig met recht - een studie naar de grenzen en mogelijkheden voor het sturen
van het beroep op de rechter",Sociaal en Cultureel Planbureau, cahier, nr 33,
Staatsuitgeverij, ' s Gravenhage, 1983

•

"De Go-between- een verkenning tussen helpen en straffen", oratie, Gouda Quint,
Arnhem,1983

•

"Deregulering en rechtspleging- preadvies voor de Nederlandse
Juristenvereniging", Tjeenk Willink, Zwolle, 1984

•

"Samenhang in de hulpverlening van Justitie-cliënten", Sociaal en Cultureel
Planbureau, cahier nr 27, Staatuitgeverij, ' s Gravenhage, 1985

•

"Seksueel geweld zal de wetgever een zorg zijn, -een rechtsvergelijkend
onderzoek naar de veranderingen in de zedelijkheidswetgeving in Nederland,
Zweden en Denemarken over de periode 1960-1985", (tesamen met drs Ulla
Jansz) Gouda Quint, Arnhem,1986

•

"Slachtoffers van misdrijven,ontwikkelingen in hulpverlening, recht en beleid",
(redactie en auteur van drie hoofdstukken), Gouda Quint, Arnhem, 1989

•

"Een duurzame relatie, vrouwenhulpverlening in de intramurale
psychiatrie",(tesamen met drs Majone Steketee), publicatie onderzoeksverslag,
Prov.N.H./ IWA, nov. 1989

•

"Doe wel en zie om, - maatschappelijke hulpverlening in relatie tot het recht",
Swets en Zeitlinger, Lisse,1990

•

“In de frontlinie tussen hulp en recht” (co-auteur Hannie Raaff), Coutingho,
Hilversum, 2001,2003

•

Omgaan met klachten” (co-auteur Dick Oudenamptsen), Coutingho, Hilversum,
2004.
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HOOFDSTUK IN BOEK
•

"Help ik word geholpen" - na 150 jaar reclassering; red. G.P.Hoefnagels, Van
Loghum Slaterus 1973

•

"Tegen de regels ", Ars Aequi, Libri, 1977

•

"Strafbare seksualiteit ", red. Jos Frenken, van Loghum Slaterus, Deventer, 1983

•

"Deformalisering in de rechtspraktijk ", Jonge Balie, Tjeenk Willink, Zwolle, 1984

•

"Interventierecht", Rijksuniversiteit Gent, De Sikkel, Antwerpen, 1984

•

"Vrouwen in politieke functies", verslag van een studiedag, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Staatsuitgeverij, 's Gravenhage,1984

•

"Welzijnswerk en wetenschap", red. Notten, van Gent, van Stegeren; Samson
Alpen a/d Rijn, 1984

•

"Societal development, social policy and helping professions", red. P.A. Groen
e.a. UvA, 1985

•

"The victim issue on the political agenda, Victimology Publication, red. E.C. Viano
Washington D.C.,1986

•

"Doen en denken, maatschappelijke implicaties" in "Stilstaan bij vooruitgang", red.
F.D. Wirtz e.a. p36-46, Dekker en Vegt, Nijmegen, 1987

•

"Internationaal recht en vrouwen", red. H. van Maarseveen e.a. (twee
hoofdstukken), Tjeenk Willink, Zwolle 1987

•

"Psychotherapie in een juridische conteks in "Psychotherapie in context", p105124 red. R. Merkies, UvA,1987

•

"Kleine criminaliteit als openbare orde probleem", in "Aan de Orde van de dag",
(red. Rosenthal U.), Raad Binnenlandsbestuur, Staatsuitgeverij, 's Gravenhage,
1988

•

"De reclassering en het kille strafrechtelijke klimaat", in Reclassering: Horizon
2000, Gouda-Quint, Arnhem,1988

•

"Stilstaan bij vooruitgang", red. Wirtz F.D. e.a. Dekker en Vegt, Nijmegen, 1987

•

"Internationaal recht en vrouwen", red. H. van Maarseveen e.a.(twee
hoofdstukken), Tjeenk Willink, Zwolle 1987

•

"Een wereld van verandering", uitgave wetenschappelijk bureau 'd66, ' s
Gravenhage, 1988
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•

"Sociale hulpverlening: een plaatsbepaling in "Inleiding in de andragologie", red.
R. Rijkschroeff, UvA, p 21-35 1989

•

"Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld:haken en ogen aan
evaluatieonderzoek", tesamen met M. Wegelin in E.K. Hoks red. Analyse en
evaluatie, Siswo,1989

•

"Victim support Programms: Between Doing Good and Doing Justice", in, Crime
and its victims, ed. E.C. Viano, Hemisphere Publishing Corporation, N.Y.,
Washington, London 1989

•

"The victim issue on the political agenda", in, Victim support Programmes: a
comparative study, ed. E.C. Viano, Hemisphere Publishing Company, N.Y. ,
Washington, London,1990

•

"Samenvatting van een heftige discussie", in, Client en sociale zekerheid, red. P.L.
Stroink, p117-122, Vuga, den Haag,1990

•

"Victims of sexual violence: between doing good and doing justice", in, On Love
and Violence, ed. Foeken, Meulenbelt, Stichting de Maan, p55-71, 1990

•

"Maatschappelijk werk en wetenschap, zoektocht naar een theoretische
onderbouwing", in, Handboek voor het maatschappelijk werk, Stafleu, 1991

•

"Een visie op de toekomst" in, Schuldverwerking, schuld... en verder?
Gouda- Quint, Arnhem,1991

•

"Morele aspecten van algemene vorming", in, Tot nut van 't algemeen, ARVOadvies, p19-35, Zeist, 1991

•

"Vrouwenemancipatie als maatschappelijke kracht", in, 25 jaar D66, Walburgpers,
p42-58, Zutphen 1991

•

"Salomo en de Kinderbescherming", publicatie n.a.v. congres kinderbescherming,
in 'Nieuwe richting nieuwe raden, p70-80,ministerie van justitie, den Haag, 1991

•

"Het spanningsveld tussen hulpverlening en strafrecht", in, Ontzet-preventie en
behandeling van trauma's, Steinmetz en Dorien Bauduin, p 33-45, NcGv, Utrecht,
1992

•

"Is sociale vernieuwing welzijnswerk in een nieuw jasje?”, in, Sociale en culturele
kennis, Paul Dekker en Marjan Konings red. p126-133 SCP, Vuga den Haag,
1992

•

samen met G. Snel "Het Onderzoeksprogramma Kwaliteit van Orthopedagogische
Voorzieningen, Zorgen rondom kwaliteit", n, Admiraalzeilen in de pedagogische
en onderwijskundige wetenschappen, red. Jo Hermanns,1992
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•

"Preventive interventions and social violence-violence and agression in the
family", ed. E.C. Viano, Hemispher Publishing Company, 1993

•

"De armslag van de uitvoerend werker op het raakvlak tussen hulp en recht", in,
Jeugdbescherming nu, ed. A. van Montfoort en A. Groen, Gouda -Quint, Arnhem;
1993

•

"Alternatieve hulpverlening en overheidsbeleid: horzel of eendagsvlieg?", in, Hulp
in Nood, red. Sjor Gerritsen en Ton Schrama, p 41-50, SWP, Utrecht ,1993

•

"Dading in plaats van strafrecht, een troetelkindje, in P.G. Wiewel, R.H.
Stutterheim, P. Ingelse, F.J. Olde Rikkert, Dading in plaats van strafrecht, Gouda
Quint, Arnhem, 1993

•

"Recht en verbloemde macht", in, Bloemen voor de macht, ervaringen, analyses,
scenario's, red. G. vanTillo , L. Jansen, Kok, Kampen, 1997, p 23-3

•

“De onmacht van de wetgever: de leerkracht als sleutelmacht” in Opstaan voor
onderwijsverbetering red.J. C. van der Wolf en E. Roede, p 35-45, Wolters
Noordhoff, 1997

•

“The politics of crime prevention: the Dutch experience” in Soziologie des Rechts
red. Jürgen Brand und Dieter Strempler, ,p 313-323 Nomos Verlagsgeselschaft,
Baden - Baden,1998

•

“Het gezicht van de politie”in Het gezag van de politie ,red. L.Gunther Moor en
K.van der Vijver, p 51-69, SMVP, Dordrecht, 2000

•

“Legitimiteit van de politie als medespeler in het middenveld”, in De legitimiteit van
de politie onder druk,red. Kees van der Vijver en Frits Vlek, p 281-297, Politie en
Wetenschappen,Apeldoorn, 2006
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ARTIKELEN
•

"De criminaliteit van de vrouw ", in, Proces, 1976

•

"Gevangeniswezen in beweging”, in, Beleid en Maatschappij, 1976

•

"Blikopener en reflector ", in, Keesings historisch archief, 1975 en 1978

•

"Over gewetensnood van een rechter, of hoe de bestaande orde aan haar oordeel
komt ", in, Nederlands Juristenblad, 1976,

•

"De dokter, de rechter en de wetgever", in, Nederlands Juristenblad, 1977

•

"Zoeken naar schuldigen in de verkeerssamenleving”, in, Verkeersrecht, 1977

•

"Criminologen congresseren in de V.S.”, in, Delikt en Delinkwent, 1979

•

"Overpeinzingen van een dolende congresganger", in, Delikt en Delinkwent, 1979

•

"Van advies tot wetenschap " - de lotgevallen van de commissie
vermogensstraffen nader bekeken", in, Nederlands Juristenblad 1979

•

"In droeve verwachting- Enkele sociaal culturele en wetshistorische aspecten van
de abortusproblematiek”, in, Nederlands Juristenblad 1979

•

"Op visite bij Haagse machten ", in, Nederlands Juristenblad 1980

•

"Rechtshulp op de korrel ", in, Nederlands Juristenblad 1980

•

"Reclassering let op uw (rechts)saek ", in, Proces, 1980

•

Verslag vrouwenconferentie V.N. te Kopenhagen, in NJCM-bulletin, in, Nederlands
Tijdschrift voor de mensenrechten, 1980

•

"Het slagveld van de welzijnszorg "in, Reflector, 1981

•

Kritische kanttekeningen bij het rapport: " de capaciteitsproblemen van het
gevangeniswezen, in, Delikt en delinkwent, 1981

•

"Gevoelens van onveiligheid - wat kan de overheid er aan doen ?
in, Beleid en Maatschappij, 1982

•

"Zin in of zin voor volwasseneneducatie", in, Vorming, 1983

•

"Meer dan een belangenstrijd", in, Nemesis 1985

•

"Anders en beter", in, Het tijdschrift voor de politie, 1985
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•

"Kleine misdaden, grote gevolgen" , in, Idee 66, 1985

•

"Toekomstige ontwikkelingen in de volwasseneneducatie", in, Idee 66, 1986

•

Gesloten professionalisering leidt tot verstarring, in, Tijdschrift voor de sociale
sektor, 1987

•

"Los en vast-54 projecten voor slachtofferhulp doorgelicht", in, Proces , september
1988

•

"Misdaad is van alle tijden maar tijden verschillen", in, Bezeten van de Bajes,
Coornhert Liga 1988

•

"Samenwerken, een weg naar de oplossing?", in, congresbundel Symposium
Stichting tegen Seksueel geweld, Reehorst,1989

•

"Voorwaarden voor implementatie van vrouwenhulpverlening", in, congresbundel,
Rottterdam Boumanhuis,1991

•

"Juridische aspecten van patientenzorg", met Marijke Malsch, in, Tijdschrift voor
Agologie, 1991

•

"Tussen persoon en systeem, de armslag van de uitvoerend werker, in, Nieuwe
Richting Nieuwe Raden, Ministerie van Justitie , 1991

•

samen met Egberts, van der Marel, Rijkschroeff, Vrouwenhulpverlening in het
algemene psychiatrische ziekenhuis, in, tijdschrift voor psychiatrie , 1992

•

samen met Egberts, van der Marel, Rijkschroeff, De lange mars door de instituties,
in Gezondheid en Politiek, 1, 1992

•

recht, ethiek en onderwijs, in, Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht, 1992

•

De pedagoog in de rechtszaal: de poppen aan het dansen (oratie), in, Nederlands
Tijdschrift voor opvoeding , vorming en onderwijs, 5, p 290-323, 1992

•

"Integratie VHV en verslavingszorg in genderperspectief, inVHV in de
verslavingszorg, kwaliteit en kracht van sekse-specifieke zorg, uitgave
Ned.Vereniging van Instellingen voor Verslavingszorg, Utrecht,1993, p28-36

•

samen met Susan Edwards "The Impact of 'Moral Panic' on
Professional
Behavior in Cases of Child Sexual Abuse: an International Perspective", in, Journal
of Child Sexual Abuse, vol 3, number 1, 1994, p103-127, The Haworth Press, Inc.

•

samen met Majone Steketee, Kwaliteit als legitimatie van het gezinsvoogdijwerk,
in, Sociale interventie, jrg 5, 1996, nr 2, p68-78
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•

"Klachten over hulp zijn vragen naar kwaliteit", in,Tijdschrift voor sociaal
pedagogische hulpverlening, nr 11 september 1996, p30-35

•

“De nieuwe ots-wetgeving bezien vanuit de overheidstaak bescherming te bieden
aan kinderen, wier ouders onvoldoende veiligheid bieden”, in: Tijdschrift voor
familie en jeugdrecht, nr 4, april 1997 p86-94.

•

“Op het scherp van de snede, grensvlakproblematiek: jeugdhulpverlening en GGZ”
met M. Steketee in Sociale Interventie, nr 2, 1998, p 10- 19

•

“The Penal system in the Netherlands from Idealism to realism” lecture published
in Quaker Journal U.K. June 2001

•

"European co-operation in the field of youthcare: in search of a comparative
framework, “ red. Vlaardingenbroek, forthcoming.

•

Criminal Law on sexual abuse and the need to respect the sexual development of
adolescents, forthcoming

ARTIKELEN( OPINIËREND)
•

"Het universitaire klimaat", In: Psychiatrie en Maatschappij, juni 1985

•

"Deregulering - van de regen in de drup " in, Ars Aequi, sept. 1985

•

"Men hoede zich voor verloederende overheid," in, NRC-Handelsblad 27 april
1987 idem 30 juli 1987 Emancipatie vraagt meer onderzoek", in, Elseviers
Magazine 26 september 1987 "een schokkende ervaring"

•

"Tussen dogmatisme en ambivalentie, Analyse van de berichtgeving in enkele
landelijk dagbladen over de Bolderkar-affaire”, in, Trouw, 10 september 1989

•

"Maatschappelijk werk is altijd moralistisch", in, NRC/Handelsblad 27 juli 1990

•

"Belang donorkinderen gaat boven dat van ouders", (met M. Wegelin), in, Trouw
18 januari 1990

•

"Een kwestie van vrije keuze", in, Ziekenhuis Management Magazine, dec.1990

•

"De armslag van de frontliniewerkers", in, Idee , juni 1991

•

"Stelsel herziening gezondheidszorg", in, De ondernemer
9 november 1991

•

"Hebben computers een mannelijk image", in, Print (blad O en W);
10 september 1992

•

"Stelselherziening Gezondheidszorg, zorg of zegen? in Idee, nr 1, 1992
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•

"Onderwijs tussen wens en werkelijkheid, in Idee, mei 1993; p16-23

•

"Kampementen verkeerd idee",

•

"Bloedband niet de kern voor kinderen", NRC-handelsblad 7 oktober 1993

•

“Foute informatie over omgangsrecht bij echtscheiding”, Parool
22 februari 1999.

•

“Poldermodel echtscheiding is illusie, Volkskrant 9 september 1999

•

“Over aanpak draaideurcriminelen valt veel meer te melden”,het Parool 11 maart
2003

NRC/Handelsblad' 18 maart 1993

RAPPORTEN
•

Rapport Vereniging Gezondheidsrecht "Dwang en drang in de medische
behandeling " 1978

•

Bijdrage aan publicaties Sociaal en Cultureel Planbureau, met name het hoofdstuk:
"Justitie en strafrechtspleging", in de sociale en culturele rapporten van 1978,
1980 en 1982

•

Bijdrage aan Rapport commissie Herziening decoratiestelsel 1984

•

Bijdrage aan Interim rapport en eind rapportcommissie Kleine Criminaliteit 1987

•

World Health Organisation: Prevention and violence against children in the
Netherlands, expert meeting, Greece, Skiatos, october 1989

•

"Een duurzame relatie, vrouwenhulpverlening in de intramurale psychiatrie",
(tesamen met drs Majone Steketee), publicatie onderzoeksverslag, Prov.N.H./
IWA, nov. 1989

•

De integratie van vrouwenhulpverlening in het algemeen psychiatrische
ziekenhuis,(tesamen met Egtberts, van der Marel en Rijkschroeff) NZR,1991

•

"Crime Prevention: the Dutch experience.", to be published as international report
by
Groupe Européen de recherche sur les normativités, Paris,1993

•

bijdrage aan div. Rapporten gepubliceerd door Raad Maatschappelijke
Ontwikkeling over o.a. zinloos geweld en slachtofferschap,
opvoedingsvraagstukken, vrijwilligerswerk, bemiddeling in buurten, minderheden
problematiek, van 1996-2001

•

Interventieteams: werken op het snijvlak van rechtstaat en maatschappelijke
urgentie, tijdschrift Sociale Interventie vo.l 2. 2009
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ONDERZOEK IN OPDRACHT MINISTERIE VAN JUSTITIE
•

Betere en adequate bescherming door de herziene zedelijkheidswetgeving,
tesamen met R. Rijkschroeff, S. Nieborg e.a., Verweij-Jonker Instituut, 1994

•

“De kwaliteit van het gerechtelijk laboratorium”. Tesamen met dr. R. Rijkschroeff ,
Sima Nieborg e.a., Verweij-Jonker Instituut, 1995

•

“De kwaliteit van de gezinsvoogdij”, tesamen met M. Steketee en E. Roede, SCOKohnstamm Instituut, 1996

•

“Grensvlak problematiek in de jeugdzorg, met M. Steketee en E. Roede; SCOKohstamm Instituut/ Erasmus Universiteit, 1997

•

“Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving”, met o.a. dr.
R. Rijkschroeff,1999

•

“Met recht onder toezicht gesteld” evaluatie ots-wetgeving, met M. Steketee e.a.
Verweij-Jonker Instiuut, 2001

•

”wetgeving gewogen - evaluatie regelgeving inzake kinderpornografie”, met o.a.
dr. R. Rijkschroeff, Verweij-Jonker Instituut,1998

•

“Toekomst verkenning gefinancierde rechtsbijstand” met o.a. dr. R.Rijkschroeff ,
Verweij-Jonker Instituut 2000

•

“Evaluatie wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen”, met o.a. dr. R.
Rijkschroeff ,Verweij-Jonker Instituut, 2002

•

“Een eigen rechtsingang voor kinderen”, afgerond in 2003 en wordt binnenkort
gepubliceerd.

•

in ontwikkeling: knelpunten bij uithuisplaatsing huiselijk geweld;
: reorganisatie jeugdhulpverlening/jeugdbescherming
: evaluatie integratiebeleid
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CONFERENTIES EN CONGRESSEN
Vanaf 1977 - aanvankelijk als medewerker van het Sociaal en cultureel
Planbureau - later als hoogleraar heb ik actief deelgenomen aan conferenties op
nationaal en op internationaal niveau,dan wel deze mede georganiseerd. Op
internationaal niveau lagen mijn contacten een aantal jaren bij Victimology vanuit de University of Washington D.C. met als initiator Emilio Viano. Als
voorzitter van het Nederlandse research programma STEO
(emancipatieonderzoek) moest ik regelmatig optreden op internationale
vrouwenconferenties, op internationale vrouwendag en andere gelegenheden.
Presentaties rond de voortgang en inhoud van genderstudies. Gezien mij
achtergrond was mij inhoudelijke bijdrage als onderzoeker dikwijls gericht op
het thema seksueel geweld. In de jaren negentig- als lid van de Eerste kamer
kwamen daar lezingen en spreekbeurten bij o.a. voor de Rotary, voor bedrijven,
en voor verenigingen.
Als lid van de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling heb ik verschillende keren
in fora -o.a.in de Balie in Amsterdam - voor de radio of de T.V. over onze
adviezen en rapporten moeten discussiëren. Een lezing in de U.K. – op
uitnodiging als keynote speaker - vond plaats in september 1999 op de
conferentie How to deal with offenders?. De laatst lezing in Nederland was
november 2002 voor een Europese workshop over “social ethics” Hoger
Beroeps Onderwijs Amsterdam. Met name over mij laatste boek moet zijn er
regelmatig verzoeken om een lezing met discussie. Het boek is in herdruk, en is
verplicht gesteld in alle Nederlandse HBO opleidingen sociale dienstverlening.
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Een selectie van de voordrachten als keynote speaker:
Internationaal:
•

1977: Varna Bulgarije, La Société Internationale de la Crminologie “Recent
developments in the Dutch criminal Justicer System”.

•

1982: Victimology Conference Atlanta,USA, “Fear of crime as a policy problem’.

•

1984: Friedrich Neumann Stiftung Gummersbach “Legal Indicators:possibilities
and limitations”

•

1984: Victimology conference Lisbon,Spain: “ Concern for victims of sexual
violence:lever for change?”

•

1985: Victimology Conference Atlanta U.S. "Victim support Programms: Between
Doing Good and Doing Justice",

•

1986: University of Amsterdam Societal development, social policy and helping
professions”.

•

1988: Victimology Conference Syracuse, Italy “The victim Issue on the political
agenda”.

•

1989: consultants conference World Health Organisation Greece Kiathos
”Preventive interventions in the family”.

•

1990: Victimology Conference Oniatti Portugal "Victim support Programms:
Between Doing Good and Doing Justice".

•

1990 Berkley California USA,The association of law and society internsational
congress-paper: Frontline workers, discretion and dilemma’s in cases of child
sexual abuse”.

•

1991: Victimology conference Lisbon Spain: ”Preventive interventions in social
violence-violence and aggression in the family”.

•

1993: educational conference Slovenië, Radovijca, ”Democratisation and
decentralisation: a Dutch Experience”.

•

1995: Dutch-Hongarian Conference: Democracy in Education, “Democratic
technics in schools”.

•

1996: Praag, Educational Conference; ”Education between dream and reality”.

•

1999: Burmingham, Quaker Conference Center voor de International conference
on How to deal with offenders,
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•

“The Penal system in the Netherlands from Idealism to realism”.

•

2001: conferentie Brussel Vlaams welzijnsverbond, “Cliënt - rechtenethiek en
zorgethiek, tweespan of tweespalt?”.
nationaal:

•

1981: studium generale Erasmus Universiteit Rotterdam: “De moeilijke weg culturele aspecten van het verkrachtingsvraagstuk”.

•

1982: Studiedag politie Rotterdam:”gevoelens van onveiligheid,wat kan de
overheid er aan doen?

•

1985;Conferentie NVSH:Rotterdam Erasmus Universiteit: Seks als politieke
boodschap - strafbare seksualiteit”.

•

1988: conferentie 100 jaar reclassering: "De reclassering en het kille
strafrechtelijke klimaat".

•

1989: Groningen internationaal congres over sexual child abuse;-tesamen met Dr
Susan Edwards: “Pers en opinies:de berichtgeving in de landelijke dagbladpers
over de Bolderkar affaire vergeleken met de Cleveland-affaire U.K.”

•

1990: Universiteit van Limburg, lustrum faculteit vrouwenstudies,”Goed doen en
recht doen, twee domeinen overbrugd door vrouwenstudies”.

•

1991:Rotterdam GGZ verslavingscentrum,conferentie over Verslaafde vrouwen in
zicht,” "Integratie vrouwenhulpverlening in de verslavingszorg“.

•

1992 Nederlands centrum geestelijke volksgezondheid,”Het spanningsveld tussen
hulpverlening en strafrecht”.

•

1993: conferentie VU Kinderbescherming, "De armslag van de uitvoerend werker
op het raakvlak tussen hulp en recht".

•

1994: Conferentie den Bosch jeugdhulpverlening over klachtbehandeling, ”
Klachten over hulp zijn vragen naar kwaliteit".

•

1995: Conferentie Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
(NVO), Utrecht: Ontwikkelingen en blokkades in de hulpverlening aan kinderen”.

•

Conferentie rechterlijke macht sectie kinderrecht,Utrecht:”De ondertoezichtstelling
onderzocht”.

•

1999: lustrum congres slachtofferhulp, Amsterdam in de Rode Hoed,
”Slachtofferhulp als uitdaging”.
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•

2000: conferentie Gemeente Arnhem plus RMO: “geweld in de eigen omgeving,
wat kunnen wij er aan doen? “

•

2000: conferentie Apeldoorn Politie Academie en Ministerie van Binnenlandse
Zaken over het gezag van de politie, “Het gezicht van de politie”.

•

2003: conferentie rechterlijke macht,sectie kinderrecht Utecht:”een eigen
rechtsingang voor kinderen - de consequenties van het Verdrag Rechten kind”.

PROMOVENDI
Volgens het Nederlandse systeem krijgt een hoogleraar assistenten in opleiding
(aio’s) toegewezen. Deze aio’s krijgen een krappe beurs om in 4 jaar de doctors
titel te behalen. Velen haken tussentijds af. Ik kreeg 1 aio toegewezen
Annemiek Schuytvlot. Zij promoveerde in 1995 op een alom gewaardeerd
proefschrift over de kinderbeschermingsmaatregel de ondertoezichtstelling. Zij
kreeg een leidinggevende functie in de gezinsvoogdij. Dr Rijkschroeff is adjunct
directeur van een gerenommeerd onderzoeksinstituut het Verwey-Jonker
instituut in Utrecht. Dr Kees van der Vijver is sinds 1998 hoogleraar Politie
studies bij de Technische Universiteit Twente en heeft daar een belangwekkend
onderzoeksprogramma ontwikkeld, met veel opdracht onderzoek. Dr Frans
Willem Winkel is sinds 2002 hoogleraar Slachtofferkunde-victimoligie- bij de
VU.Dit is een bijzonder hoogleraarschap.
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