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Voorwoord 

Het WODC is al geruime tijd doende jaarlijks ramingen van de justitiële 
capaciteitsbehoefte te maken met behulp van het Prognosemodel Justitiële ketens 
(PMJ). Dat is een moeilijke opgave, niet in de laatste plaats omdat het PMJ nog 
onvoldoende effectief kan omgaan met trendbreuken. Er bestond, mede daarom, bij 
het WODC behoefte aan een methode om op trends en trendbreuken in de 
capaciteitsbehoefte van justitiële ketenpartners te proberen te anticiperen. De 
afgelopen paar jaar heeft het WODC op dit gebied de nodige inspanningen verricht. 
Het ontwikkelen van een analysemethode, zoals uitgewerkt in dit rapport, is 
daarvan een belangrijk product. Deze methode vormt onderdeel van Trendwatch: 
een instrument dat is opgezet om te komen tot betere capaciteitsramingen voor de 
gehele keten. Het cahier dat voor u ligt geeft een beschrijving en een formele 
onderbouwing van de ontwikkelde analysemethode. Het gebruik van de methode in 
de ramingspraktijk wordt behandeld in Cahier 2011-4. 
 
De voor Trendwatch ontwikkelde methode beoogt behulpzaam te zijn bij het 
verklaren van trends en trendbreuken in termen van actuele en relevante factoren 
betreffende Veiligheid en Justitie. Op basis van dergelijke verklaringen kan een 
voorspelling worden gedaan van de toekomstige ontwikkeling van een 
geanalyseerde trend. Deze methode grijpt terug op studies naar het expliciteren van 
redeneringen en argumenten, ook wel ‘argumentatievisualisatie’ genoemd. Een 
dergelijke benadering heeft tot doel om, ook met behulp van computersoftware, 
achterliggende veronderstellingen en inzichten expliciet te maken door middel van 
externe representaties. Dit is dan ook precies wat met de in dit cahier beschreven 
methode beoogd is. 
 
Dit maakt dat deze aanpak bij meer dan alleen het maken van ramingen relevant is. 
Immers, argumentatievisualisatie, het expliciteren van onderliggende argumenten, 
is in principe geschikt voor alle taken waarbij men (informatie) moet begrijpen en 
interpreteren, en waarbij geredeneerd wordt. Niet voor niets is een vergelijkbare 
methode eerder gebruikt en getoetst bij het maken van operationele 
criminaliteitsanalyses. Ook bij het opsporen en analyseren van veronderstellingen 
achter (nieuwe) beleidsmaatregelen, en justitiële gedragsmaatregelen kan naar ons 
oordeel deze methode toegepast worden. 
 
Ten grondslag aan de keuze voor het gebruik van argumentatievisualisatie ligt de 
verwachting dat het gebruik van dergelijke technieken ook daadwerkelijk leidt tot 
betere analyses en daarmee mogelijk tot betere uitkomsten. Aanwijzingen daarvoor 
zijn in de cognitief-psychologische literatuur te vinden. Toch is er op dit gebied is 
nog veel werk te doen. Vooral omdat de eerste, voorzichtige empirische resultaten 
niet allemaal dezelfde kant op wijzen en het gebruik van argumentatievisualisatie 
niet altijd tot betere analyses lijkt te leiden. 
 
Tot slot wil ik, ook namens de auteurs, mijn dank uitspreken voor de bijdrage die de 
leden van de leescommissie en de Programmeringsadviesgroep hebben geleverd 
aan de totstandkoming van dit rapport (Frank Willemsen, Bart Cramer en Sunil 
Choenni, Peter Boswijk, Evert Pommer, Han la Poutré en Bert Smid). 
 
Prof. dr. Frans Leeuw 
Directeur WODC
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Begrippenlijst 

Argument 
Een uitspraak over de geldigheid van een grondfactor of over de toekomstige rich-
ting(sverandering) van een grondfactor, welke kan worden opgenomen in een argu-
mentatiediagram. Een argument is in de huidige benadering gebaseerd op verklarin-
gen van deskundigen (expert opinions), maar kan ook op publicaties, statistische 
bestanden of andere gezaghebbende bronnen gebaseerd zijn. 
 
Argumentatiediagram 
Een afbeelding van de structuur van een verklaring voor een ijktrend in de vorm  
van een boom die bestaat uit boxen en pijlen. In de methode van Trendwatch geeft 
een argumentatiediagram de relevante factoren (en de causale relaties daartussen) 
in een casus weer. Tevens kan een dergelijk diagram argumenten bevatten (bijvoor-
beeld op basis van expert opinions) die de grondfactoren onderbouwen. 
 
Basisdiagram 
Een ‘voorlopig’ argumentatiediagram, dat tot stand komt na uitvoering van een 
basisonderzoek. Dit diagram vormt een verklaring voor het ontstaan en de richting 
van een ijktrend, welke nog niet middels expert opinions is geverifieerd. 
 
Casus 
Het onderwerp van verklaren en voorspellen tijdens een Trendwatch-traject.  
Een casus omvat in de tot dusver ontwikkelde methode: een ijktrend tijdens een 
bepaalde ijkperiode als uitkomst van een structurele verandering in een combinatie 
van causale factoren; alle factoren die deze verandering, en daarmee de ijktrend 
zelf, kunnen verklaren; en een voorspelling van de richting(sverandering) van de 
ijktrend in een gespecificeerde verwachtingsperiode. 
 
Factor 
Een omstandigheid die zich voordoet en die tevens een trend omvat, omdat ze zich 
ontwikkelt in het tijdvak dat wordt geanalyseerd (en dus niet statisch is). 
 
Grondfactor 
Een factor die in een argumentatiediagram niet expliciet wordt verklaard door an-
dere factoren, maar aan het begin van de causale keten(s) staat. 
 
Historische trend 
Een trend die niet langer bestaat. Een historische trend eindigt door een structurele 
verandering in een combinatie van causale factoren en gaat in een casus van 
Trendwatch over in een ijktrend. 
 
IJkperiode 
Het tijdvak waarin een ijktrend zich voordoet; meestal beginnend op het tijdstip 
waarop een historische trend ophoudt te bestaan en eindigend op het moment dat 
de laatste waarde in de tijdreeks is gerealiseerd. 
 
IJktrend 
Een hedendaagse trend in de werklast van een ketenpartner, die in de methode van 
Trendwatch als referentie dient. Een ijktrend begint meestal bij het einde van een 
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historische trend, als uitkomst van een structurele verandering in een combinatie 
van causale factoren. 
 
Prognosediagram 
Het argumentatiediagram waarin, op basis van het referentiediagram, de volgens 
expert opinions te verwachten richting(sverandering) van factoren wordt door-
gerekend, met een trendindicatie als uitkomst. 
 
Referentiediagram 
Het op basis van expert opinions aangescherpte en vervolgens vastgestelde argu-
mentatiediagram dat het ontstaan en de richting van een ijktrend verklaart. 
 
Trend 
Een reeks waarin het verloop van de data dezelfde richting heeft of hetzelfde pa-
troon vertoont. Deze reeks is de uitkomst van een gelijkblijvende combinatie van 
causale factoren. Een trend geeft de langetermijnontwikkeling van een reeks weer 
en is over het algemeen dalend of stijgend, maar kan ook stabiel of constant zijn.  
 
Trendbreuk 
Een duidelijk aanwijsbaar einde van een trend, als uitkomst van een structurele 
verandering in de combinatie van factoren die ooit resulteerde in een andere trend. 
 
Trendindicatie 
Een waarde die indiceert of en in welke richting een ijktrend in een gespecificeerde 
verwachtingsperiode zal veranderen. 
 
Verwachtingsperiode 
De toekomstige periode waarvoor in het prognosediagram een voorspelling wordt 
gegeven van de richting(sverandering) van een ijktrend. 
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Samenvatting 

Al meer dan een decennium worden ter onderbouwing van de justitiebegroting 
jaarlijks ramingen gemaakt van de capaciteitsbehoefte van verschillende delen van 
de justitiële ketens. Sinds 2004 gebeurt dit met het Prognosemodel Justitiële ketens 
(PMJ). Evaluaties hebben echter aangetoond dat de voorspelkwaliteit van het PMJ, 
met name op de langere termijn, voor verbetering vatbaar is. Een van de belang-
rijkste problemen van dit model is dat het hiermee niet mogelijk is om trendbreuken 
te voorzien. Ook is het model niet in staat om met trendbreuken om te gaan die zich 
recent hebben voorgedaan. Daarom bestaat er behoefte aan een methode waarmee 
trends systematisch geanalyseerd kunnen worden en waarmee adequaat ingespeeld 
kan worden op breuken daarin. Dit rapport beschrijft een eerste aanzet voor een 
methode waarmee dit mogelijk is. Deze methode vormt een centraal onderdeel van 
een breder instrument, Trendwatch, dat is ontwikkeld ter verbetering van justitiële 
capaciteitsramingen. 
 
De ontwikkelde methode combineert twee verschillende redeneertaken: verklaren 
(explanation) en voorspellen (prediction). Aan de ene kant is het mogelijk om een 
trendbreuk te verklaren. Aan de andere kant kan op basis van een dergelijke ver-
klaring het toekomstige verloop van de trend voorspeld worden. Dat wil zeggen, er 
kan bepaald worden of de geanalyseerde trend zal doorzetten in dezelfde richting of 
van richting zal veranderen (in het laatste geval doet zich een nieuwe trendbreuk 
voor). Bij deze twee vormen van redeneren gaat het vaak om zaken waarbij er 
oorzaak-gevolg (dat wil zeggen causale) relaties bestaan tussen entiteiten. In de 
Trendwatch-methode zullen trends en trendbreuken dan ook verklaard worden in 
termen van causale ketens van (veranderende) justitierelevante factoren die een 
trend vormgeven. Een factor is gedefinieerd als een omstandigheid die zich zowel 
binnen als buiten de justitiële ketens kan voordoen.  
 
Het primaire analyseobject in de methode is een ijktrend: een hedendaagse trend in 
de werklast van een ketenpartner. Het tijdvak waarin een ijktrend zich voordoet, 
geldt als de ijkperiode. Doorgaans begint een ijktrend bij een duidelijk aanwijsbaar 
einde van een historische trend, dat wil zeggen, na een trendbreuk. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat een trend veroorzaakt wordt door een combinatie van causale 
factoren die zelf ook trends omvatten. Factoren zijn dus niet statisch en ontwikkelen 
zich gedurende de periode die geanalyseerd wordt. Een ijktrend ontstaat daarom 
door factoren waarvan de trend is veranderd gedurende de ijkperiode en is het ge-
volg van een structurele verandering in de combinatie van factoren die de histo-
rische trend vormgaf. 
 
Met behulp van de ontwikkelde Trendwatch-methode kunnen dus verklaringen voor 
een ijktrend opgesteld worden. Deze verklaringen worden gevisualiseerd door mid-
del van argumentatiediagrammen. Deze diagrammen geven de structuur van een 
verklaring weer in de vorm van een boom die bestaat uit boxen en pijlen. De boxen 
hierin representeren de factoren, terwijl de pijlen de causale relaties tussen factoren 
weergeven. 
 
Hoe verder de causale ketens worden ontwikkeld, hoe gedetailleerder de daarin 
opgenomen factoren worden. Ergens komt er dan een punt waarop we niet meer 
verder verklarende factoren voor factoren willen of kunnen specificeren. Een factor 
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die niet expliciet verklaard wordt door één of meerdere andere factoren, en die dus 
aan het begin van de causale keten staat, noemen we een grondfactor. 
 
Toch is het belangrijk dat er een uitspraak kan worden gedaan over de geldigheid 
van grondfactoren. In de ontwikkelde methode gebeurt dit middels argumenten op 
basis van expert opinions. Daartoe wordt aan diverse deskundigen gevraagd of zij 
de grondfactoren in een vastgestelde ijkperiode kunnen onderschrijven. Op deze 
wijze worden twee vormen van redeneren over factoren gecombineerd: causaal 
(verklarend) en argumentatief (onderbouwend) redeneren. 
 
Causaal redeneren, ten eerste, vindt plaats op basis van veronderstelde causale of 
verklarende relaties tussen factoren die worden vastgesteld op basis van 
domeinkennis. Bijvoorbeeld: 
 

Factor X veroorzaakt factor Y of Factor X verklaart factor Y. 
 
Deze vorm van redeneren maakt het mogelijk om een gestructureerd overzicht te 
geven van de (mogelijke) oorzaken van of verklaringen voor een ijktrend en daar-
mee ook vaak voor een trendbreuk. Om inzicht te krijgen in de mate waarin een 
bepaalde (grond)factor een andere factor verklaart, wordt aan iedere causale relatie 
een getal op een schaal van 0 tot 1 toegekend. Dit getal vertegenwoordigt de ver-
klaringskracht van de verklarende factor op de verklaarde factor.  
Bijvoorbeeld: 
 

Factor X kan voor 0,70 (70%) verklaard worden door factor Y. 
 
Hoewel alle factoren, met uitzondering van de grondfactoren, voor 100% verklaard 
moeten worden door andere factoren, kunnen doorgaans niet alle mogelijke verkla-
ringen worden gespecificeerd. Daarom wordt standaard aan elke niet volledig ver-
klaarde factor een op zichzelf staande factor verbonden die de onbekende factoren 
vertegenwoordigd. De verklaringskracht van deze factor wordt zo getaxeerd dat alle 
verklaringskrachten die inkomen op de erdoor verklaarde factor optellen tot 1. 
 
Argumentatief redeneren, ten tweede, vindt plaats op basis van betogen van 
deskundigen, cijfers of documenten. Bijvoorbeeld: 
 

Expert E beweert dat factor X geldt, dus geldt factor X. 
 
Dergelijke argumenten dienen er toe om grondfactoren te onderbouwen. Op deze 
manier kan een indicatie gegeven worden of een dergelijke factor überhaupt geldt. 
Het bovenstaande argument kan dus ook gelezen worden als:  
 

Dat expert E beweert dat factor X geldt, is een indicatie voor de geldigheid van 
factor X. 

 
Op dezelfde manier kunnen factoren weerlegd worden, bijvoorbeeld: 
 

Expert E beweert dat factor X niet geldt, dus geldt factor X niet. 
 
Zo kan aangegeven worden dat een factor (volgens een bepaalde expert) niet geldt, 
dat wil zeggen dat deze expert de factor tegenspreekt. Dit wordt een 
tegenargument genoemd.  
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In de methode bestaat er dus een verschil tussen factoren enerzijds en argumenten 
(op basis van expert opinions) anderzijds. Dit verschil uit zich vooral in de richting 
waarin de informatie gerepresenteerd wordt. Relaties tussen verschillende factoren 
zijn in de richting van oorzaak naar gevolg (‘factor X verklaart factor Y’ of ‘factor X 
veroorzaakt factor Y’). Argumenten op basis van expert opinions ter onderbouwing 
van factoren zijn in de omgekeerde richting, van gevolg naar oorzaak (‘de bewering 
van expert E dat X geldt, is een aanwijzing voor factor X’).  
 
Om te kunnen bepalen of de factoren in een verklaring, en daarmee de verklaring 
zelf, geldig zijn, is een kwantitatieve component aan de Trendwatch-methode toe-
gevoegd. Dit houdt in dat op basis van het aantal argumenten voor en tegen aan 
iedere grondfactor een waarde wordt toegekend. Deze waarde representeert in hoe-
verre een grondfactor door argumenten op basis van expert opinions onderbouwd of 
weerlegd wordt. Ieder argument tegen een grondfactor heeft een waarde 0 en ieder 
argument voor een waarde 1. De waarde van een grondfactor is dan het gemiddelde 
van de waarden van al zijn argumenten. Als een grondfactor (nog) niet onderbouwd 
of weerlegd is (denk hierbij met name aan de onbekende factoren), dan heeft deze 
een verstekwaarde van 1. De intuïtie hierachter is dat wordt aangenomen dat een 
grondfactor geldt, zolang er geen expliciete redenen zijn om aan te nemen dat deze 
assumptie onjuist is. 
 
Als er veel argumenten tegen een bepaalde grondfactor zijn gegeven, kan dit een 
reden zijn om deze grondfactor uit de verklaring te verwijderen. De experts spreken 
dan tegen dat deze factor aanwezig is. Deze factor mag dan ook niet meer als 
verklaring gelden voor opvolgende factoren. 
 
Wanneer alle grondfactoren een waarde hebben, en wanneer van alle relaties een 
verklaringskracht bekend is, kan voor alle overige factoren alsook voor de te ver-
klaren trend een waarde worden bepaald door de som te nemen van de waarden 
van al zijn verklaringen maal de verklaringskracht van de relaties. De op deze 
manier berekende waarde vertegenwoordigt de mate waarin de factor door andere 
(grond)factoren verklaard wordt en geeft daarmee een indicatie van de mate waarin 
deze aanwezig is. Deze waarde ligt altijd tussen de 0 en 1. Een waarde van 0 impli-
ceert dat een factor helemaal niet aanwezig is; een waarde 1 betekent dat de factor 
wel degelijk aanwezig is. Als al deze waarden berekend zijn, wordt duidelijk wat de 
geldigheid van de verklaring is. Een verklaring waarvan de waarde van de ijktrend 
gelijk is aan 1 wordt niet tegengesproken door experts en geldt als geldig.  
 
De aldus opgestelde verklaringen voor een ijktrend, zijn ook met het oog op de 
toekomst relevant. Ze kunnen namelijk gebruikt worden voor het voorspellen van 
het verloop van deze trend in de toekomst. In de ontwikkelde methode wordt op 
basis van verwachtingen omtrent factoren dan ook een voorspelling gegeven van de 
richting(sverandering) van een ijktrend in een gespecificeerde verwachtingsperiode. 
Een verwachtingsperiode begint op het moment dat de laatste waarde in de tijd-
reeks van de ijktrend is gerealiseerd. 
 
Toekomstige ontwikkelingen in de factoren die een ijktrend verklaren, bepalen in 
belangrijke mate het toekomstige verloop van deze trend en of deze in de komende 
jaren: 
• Doorzet: de ijktrend houdt dezelfde richting aan. Dit doet zich in elk geval voor 

als alle relevante factoren dezelfde trend houden als in de ijkperiode. 
• Escaleert: de ijktrend wordt versterkt. Dit is zeker het geval als de trends van alle 

relevante factoren zich nog sterker manifesteren. 
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• Stabiliseert: de ijktrend vlakt af en stabiliseert zich op het huidige niveau. Dit 
doet zich in elk geval voor als de trends van alle relevante factoren op het huidige 
niveau stabiliseren. 

• Omkeert: het teken voor de richtingscoëfficiënt verandert en de toekomstige 
trend neemt een tegengestelde richting aan ten opzichte van de ijktrend. Dit is 
het geval als ook alle in de relevante factoren omvatte trends omkeren. 

 
Om te kunnen bepalen in welke richting een ijktrend zich zal ontwikkelen, moet dus 
ook van alle factoren in de opgestelde verklaring vastgesteld worden in welke rich-
ting deze zich zullen ontwikkelen. Als basis voor dit proces dienen wederom expert 
opinions. Aan deskundigen wordt gevraagd om te beoordelen hoe de grondfactoren 
zich zullen ontwikkelen in de toekomst. Deze expert opinions worden vervolgens 
gevat in argumenten met een prognoserichting. Hierbij zijn er steeds vier moge-
lijkheden met ieder een eigen waarde: een factor kan doorzetten (prognoserich-
ting=1), omkeren (-1), stabiliseren (0) of escaleren (2).  
 
Op basis van dergelijke argumenten kan nu voor iedere grondfactor een prognose-
waarde berekend worden. Deze waarde ligt tussen -1 en 2. De prognosewaarde van 
een grondfactor is het gemiddelde van de prognoserichtingen van al zijn argumen-
ten, waarbij een grondfactor zonder argumenten een verstekwaarde van 1 krijgt. 
Als voor iedere grondfactor een prognosewaarde bepaald is, kan ook aan de overige 
factoren in het argumentatiediagram een prognosewaarde worden toegekend. Dit 
gebeurt door de som te nemen van de prognosewaarden van alle verklaringen van 
een factor maal de verklaringskracht van de relaties.  
 
Door middel van deze doorrekening kan uiteindelijk ook een prognosewaarde voor 
de ijktrend berekend worden. Deze prognosewaarde geeft een trendindicatie: een 
waarde die indiceert of en in welke richting de ijktrend in een gespecificeerde ver-
wachtingsperiode zal veranderen. Op basis van deze trendindicatie kan het ver-
wachte trendniveau (van de werklast van een ketenpartner) aan het eind van de 
verwachtingsperiode bepaald worden.  
 
Een trendindicatie van 1 wijst erop dat de ijktrend zal doorzetten. In dat geval  
wordt in de verwachtingsperiode geen trendbreuk voorzien. Een waarde van 0 
daarentegen, is gedefinieerd als een stabilisatie van de ijktrend rond het niveau van 
de laatste realisatie, hetgeen een trendbreuk betekent in elke situatie waarin de ijk-
trend niet zelf stabiel is. 
 
Omdat het trendniveau aan het eind van een verwachtingsperiode bekend is voor 
zowel een trendindicatie van 0 (dit is immers hetzelfde niveau als in het laatste jaar 
van de ijkperiode) als van 1 (dit kan door extrapolatie van de ijktrend berekend 
worden), kan ook voor alle trendindicaties tussen 0 en 1 redelijk nauwkeurig worden 
bepaald op welk niveau de verwachte trend zal uitkomen. Op deze wijze kan dus op 
basis van de inzichten van deskundigen tot een onderbouwde voorspelling gekomen 
worden. Deze voorspelling kan vervolgens gebruikt worden om justitiële capaciteits-
ramingen, zoals die van het PMJ, te toetsen en indien gewenst aan te passen. 
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1 Inleiding 

Al meer dan een decennium worden jaarlijks ramingen gemaakt van de capaciteits-
behoefte van verschillende delen van de justitiële ketens. Betrouwbare ramingen 
van de capaciteitsbehoefte zijn van belang ter onderbouwing van de justitiebegro-
ting. Sinds de begroting van 2004 worden deze ramingen gemaakt met het zoge-
heten Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) (Moolenaar, Huijbregts & Van der 
Heide, 2004). In dit rapport wordt een methode onderbouwd en geformaliseerd 
waarmee justitiële capaciteitsramingen als deze kunnen worden getoetst en indien 
nodig kunnen worden verbeterd. Deze methode vormt een centraal onderdeel van 
een breder Trendwatch-instrument dat met dit oogmerk is ontwikkeld (zie 
Sonnenschein, Van den Braak, Moolenaar & Smit, 2011). 

1.1 Het Prognosemodel Justitiële Ketens 

Bij de totstandkoming van de ramingen van het PMJ spelen ontwikkelingen in de 
samenleving die geheel of grotendeels buiten de invloedssfeer van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie liggen een belangrijke rol. Dergelijke ontwikkelingen kun-
nen immers gevolgen hebben voor het ontstaan van criminaliteit en rechtsproble-
men en daarmee voor het beroep dat op de justitiële ketens wordt gedaan. Deze 
ontwikkelingen, die kunnen worden onderverdeeld in grofweg vier categorieën, 
vormen het startpunt voor het model. Het gaat om: 
1 demografische ontwikkelingen; 
2 maatschappelijke ontwikkelingen; 
3 economische ontwikkelingen; en 
4 institutionele ontwikkelingen. 
 
In ieder van de vier categorieën zijn een aantal mogelijk relevante ontwikkelingen 
opgenomen. Deze zijn benoemd op basis van criminologische, rechtssociologische 
en economische theorieën. Bij iedere ontwikkeling zijn vervolgens zoveel mogelijk 
kwantificeerbare achtergrondfactoren gezocht, die als concrete variabelen in het 
model kunnen worden opgenomen. Te denken valt aan: (bij 1) de omvang van de 
bevolking, de bevolkingsdichtheid en het aantal alleenstaanden; (bij 2) het aantal 
kinderen dat betrokken is bij echtscheidingen, de alcoholconsumptie en het aantal 
particuliere/sociale huurwoningen; (bij 3) de koopkrachtontwikkeling, het aantal 
uitkeringen en de belastingdruk; en (bij 4) de financiële middelen van de politie, het 
aantal politiemedewerkers en het aantal advocaten. 
 
Het PMJ beschrijft kwantitatieve verbanden tussen deze achtergrondfactoren en de 
criminaliteit of het beroep op rechtshulp en rechtspraak. Tevens brengt het model 
de samenhang tussen de ontwikkelingen in criminaliteit, het beroep op rechtshulp 
en rechtspraak en de ontwikkelingen in de rest van de justitiële ketens in beeld. Dit 
betekent dat op basis van de verwachte ontwikkelingen in deze achtergrondfactoren 
een prognose wordt gemaakt van de toekomstige capaciteitsbehoefte van diverse 
onderdelen van de justitiële ketens. Jaarlijks wordt het PMJ geactualiseerd met 
nieuwe coëfficiënten die volgen uit gevonden correlaties tussen historische reeksen 
enerzijds en diverse kwantificeerbare achtergrondfactoren anderzijds. Ramingen 
worden vervolgens gemaakt op basis van historische reeksen en prognoses van de 
achtergrondfactoren. Feitelijk schat het model de groei van de capaciteitsbehoefte 
ten opzichte van het laatste gerealiseerde jaarcijfer (meestal t-1). 
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1.2 Ontwikkeling van een Trendwatch-methode 

Uit een recente evaluatie van het PMJ door Regioplan (Bont, Homburg & Van Rij, 
2009) komt met betrekking tot het model naar voren dat het beter presteert dan 
simpele tijdreeksmodellen. De verklarende waarde van het model, de ‘objectiviteit’ 
ervan, en het feit dat het model de justitiële ketens modelleert, worden eveneens 
als een duidelijke meerwaarde ervaren. Niettemin is de voorspelkwaliteit van het 
PMJ voor verbetering vatbaar. Dat blijkt onder meer uit een vergelijking tussen  
oude ramingen en realisaties uitgevoerd door het WODC (Moolenaar, Van Tulder & 
Van Gammeren-Zoeteweij, 2009). 
 
Eén van de problemen van het PMJ is dat trendbreuken door een dergelijk verkla-
ringsmodel niet altijd kunnen worden voorzien. Dit is met name het geval bij trend-
breuken die ‘uit de lucht komen vallen’: de effecten van onverwachte, niet-voor-
spelde ontwikkelingen in de van buitenaf bepaalde variabelen van het model (zoals 
economische recessie), kunnen niet worden voorzien. Dit heeft tot gevolg dat de 
ramingen de capaciteitsbehoefte in een dergelijk geval (sterk) over- of onderschat-
ten (zie Moolenaar, Van Tulder & Van Gammeren-Zoeteweij, 2009). Pas achteraf 
kan dan de conclusie getrokken worden dat er zich blijkbaar een trendbreuk heeft 
voorgedaan. Ook als eenmaal is vastgesteld dat er zich recentelijk een trendbreuk 
heeft voorgedaan, levert het voorspellen van het toekomstige verloop van deze 
trend problemen op voor het model. 
 
Door dit alles bestaat de behoefte aan een methode die het mogelijk maakt om ade-
quaat om te kunnen gaan met trendbreuken. Aan de ene kant is het van belang om 
snel te kunnen inspelen op trendbreuken die zich recent hebben voorgedaan. Aan  
de andere kant moet een dergelijke methode in staat zijn om nieuwe trendbreuken 
te zien aankomen. In dit rapport staat de onderbouwing en formalisatie van een 
methode waarmee dit mogelijk is centraal. 

1.3 Trends en trendbreuken 

Een tijdsreeks waarin zich een trendbreuk heeft voorgedaan is in deze methode een 
belangrijk analyseobject. Ten eerste omdat er zich in een dergelijk geval in het ver-
leden mogelijk een grote voorspelfout heeft voorgedaan. Ten tweede omdat er de 
nodige onzekerheid bestaat over het toekomstig verloop van de ingezette trend. Het 
blijft immers de vraag of de trendbreuk structureel is en of en wanneer de trend 
weer naar zijn ‘oude’ toestand zal terugkeren. In het laatste geval zal er weer een 
nieuwe trendbreuk optreden. Om over de toekomst een uitspraak te kunnen doen, 
is het van belang de oorzaken van de breuk te onderzoeken. Ten derde, en hiermee 
samenhangend, kan een grondig begrip van het ontstaan van trendbreuken in het 
algemeen leiden tot een overzicht van aanwijzingen voor toekomstige trendbreuken. 
Hierdoor kunnen trendbreuken in de toekomst mogelijk steeds beter voorspeld wor-
den. De ontwikkelde methode kan daarom ook gebruikt worden om tijdsreeksen te 
analyseren waarin zich nog geen breuk heeft voorgedaan, met name om daarin een 
mogelijk toekomstige trendbreuk te voorspellen. Voorlopig wordt de methode echter 
alleen nog toegepast op trends waarin zich vrij recent een breuk heeft voorgedaan. 
 
Er bestaan al de nodige statistische methodes voor het herkennen en analyseren 
van trendbreuken in tijdreeksen. Zoals hierboven al aangestipt, is het in het kader 
van het verbeteren van justitiële capaciteitsramingen echter niet alleen belangrijk 
om trendbreuken te herkennen en te constateren, maar ook om te anticiperen op 
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hoe een trend, die zich heeft ingezet na een breuk, zich zal ontwikkelen in de toe-
komst. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de wens om te onderzoeken hoe een 
trendbreuk tot stand is gekomen, en welke factoren daarbij van invloed zijn ge-
weest. Bestaande analysemethoden voor tijdsreeksen en breuken bieden hier niet 
de mogelijkheid toe, omdat deze doorgaans kwantitatief van aard zijn. 
 
In de literatuur zijn weliswaar diverse voorbeelden te vinden van (kwalitatieve) on-
derzoeken naar verklaringen of oorzaken van specifieke trendbreuken, maar een 
echte systematiek of methode om trends en trendbreuken systematisch te kunnen 
analyseren is hierin niet gevonden. Bijkomend probleem is dat het bij het verklaren 
van trends vaak gaat om ‘zachte’ informatie: gegevens over de (ontwikkeling van) 
trends die niet eenvoudig in cijfers zijn te vatten. Dergelijke kwalitatieve informatie 
zal omgezet moeten worden naar een kwantitatieve voorspelling van de trend voor 
de toekomst. In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven voor een methode 
waarmee dit mogelijk is.  
 
Deze methode is onderdeel van een breder instrument Trendwatch waarmee justi-
tiële capaciteitsramingen zoals die van het PMJ verder aangescherpt kunnen wor-
den. Dit instrument behelst een organisatie en methode bestaande uit werkzaam-
heden op drie verschillende gebieden. Het gaat hier om het signaleren, registreren 
en analyseren van ontwikkelingen en gebeurtenissen die relevant kunnen zijn voor 
de werklast van ketenpartners. In dit rapport staat met name het laatste gebied, 
het analyseren, centraal. Van de ontwikkelde analysemethode wordt in dit rapport 
een theoretische onderbouwing en formalisatie gegeven. 
 
In de methode spelen zoals gezegd twee verschillende taken een rol. Ten eerste zal 
getracht worden om een trend(breuk) te verklaren. Ten tweede zal getracht worden 
te voorspellen in welke richting deze trend zich in de toekomst zal ontwikkelen. 
Hierbij worden dus eigenlijk twee verschillende vormen of richtingen van redeneren 
gecombineerd: verklaren en voorspellen. Hieronder wordt een korte toelichting 
gegeven van beide vormen. 

1.4 Verklaren en voorspellen 

Verklaren (explanation) en voorspellen (prediction) gaan in het alledaagse rede-
neren vaak hand in hand: op basis van een (hypothetische) verklaring kunnen 
voorspellingen worden gedaan voor de toekomst. Deze voorspellingen kunnen ver-
volgens, na verloop van tijd, geverifieerd worden, waardoor ook meteen de verkla-
ring aan een toets onderworpen wordt. Een voorbeeld van deze werkwijze vinden 
we onder andere terug in de wetenschappelijke theorievorming, waarbij doorgaans 
een hypothetico-deductieve methode wordt toegepast (Gower, 1997). In deze 
methode wordt de volgende cyclus (herhaaldelijk) doorlopen: observeren (data 
verzamelen), hypothetiseren (verklaren), beoordelen (voorspellen). Om een hypo-
these te kunnen toetsen moet er weer geobserveerd worden om te kijken of de 
voorspellingen kloppen, enzovoorts. Ook bij bijvoorbeeld het oplossen van misda 
den wordt een soortgelijke methode gebruikt (Jamieson, 2004; Keppens & Schafer, 
2006). In feite wordt een dergelijke combinatie van verklaren en voorspellen ge-
bruikt bij het oplossen van alle zogenoemde sensemaking taken (die waarbij men 
moet begrijpen, interpreteren en/of redeneren). In het sensemaking proces, althans 
volgens de Data/Frame theorie van (Klein, Moon & Hoffman, 2006), worden name-
lijk twee fasen onderscheiden: het vormen van een mentaal model (achterwaarts, 
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verklarend redeneren) gevolgd door mentale simulatie (voorwaarts, anticiperend of 
voorspellend redeneren). 
 
De eerste vorm van redeneren (verklarend redeneren van observatie naar theorie of 
hypothese) wordt ook wel evidentieel redeneren genoemd, terwijl het redeneren van 
theorie naar voorspelling ook wel causaal redeneren wordt genoemd (Poole, 2000). 
Bij evidentieel redeneren worden op basis van een observatie van bepaalde effec-
ten, mogelijke oorzaken vastgesteld. Bij causaal redeneren worden, gegeven een 
bepaalde oorzaak, juist voorspellingen gedaan over de te verwachten effecten (zie 
figuur 1.1). 
 
Figuur 1.1 Causaal en evidentieel redeneren (bron: Poole, 2000) 

 
 
Evidentieel redeneren wordt vaak, zo niet altijd, gevolgd door causaal redeneren, 
zoals weergegeven in figuur 1.1. Evidentieel redeneren alleen is immers vaak niet 
zinvol. Het genereren van hypotheses is enkel zinvol als de effecten van deze hypo-
theses ook onderzocht kunnen worden. Neem bijvoorbeeld het stellen van een me-
dische diagnose, waarbij een ziekte bepaalde symptomen veroorzaakt. Als bepaalde 
symptomen worden waargenomen, kan er een voorlopige diagnose worden gesteld 
in de vorm van een hypothese (in dit geval een veronderstelde ziekte) die de symp-
tomen verklaart. Om deze diagnose te kunnen toetsten is het nodig om alle moge-
lijke gevolgen (in dit geval symptomen) van deze hypothese in kaart te brengen 
(dat wil zeggen, te voorspellen door middel van causaal redeneren). Deze symp-
tomen zouden aangetroffen moeten worden bij de onderzochte persoon, als hij 
inderdaad de gediagnosticeerde ziekte heeft. Dit kan dan geverifieerd worden door 
de persoon verder te onderzoeken. Als de voorspelde symptomen niet worden aan-
getroffen, dan betekent dit dat de diagnose is gefalsificeerd en zal er een nieuwe 
diagnose gesteld moeten worden die wel consistent is met de nieuwe observaties.  
 
In de methode van Trendwatch worden ook beide vormen van redeneren gebruikt 
en gecombineerd. Er moet namelijk niet alleen een verklaring voor een geconsta-
teerde trendbreuk gevonden worden, deze heeft zich immers al voorgedaan en 
eventuele fouten in de justitiële capaciteitsramingen uit het verleden kunnen niet 
meer gecorrigeerd worden. Het gaat juist om het verbeteren van de toekomstige 
capaciteitsramingen. Hiervoor is het belangrijk dat er ook een voorspelling wordt 
gedaan over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de trend die is ingezet door 
de breuk. Zoals gezegd is er om te kunnen voorspellen eerst een mogelijke verkla-
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ring nodig. Daarom wordt in de methode verklaren gevolgd door voorspellen. Hierbij 
wordt een specifiek soort kennis of informatie over de wereld gebruikt, zoals hier-
onder wordt uitgelegd. 

1.5 Fenomenen verklaren door middel van causale mechanismen 

Zoals blijkt uit het gegeven voorbeeld van medische diagnose, en zoals de termino-
logie al doet vermoeden, gaat het bij verklaren en voorspellen, bij evidentieel en 
causaal redeneren, vaak om zaken waarbij er oorzaak-gevolg (of: causale) relaties 
bestaan tussen entiteiten (bijvoorbeeld: een ziekte veroorzaakt symptomen). Bij het 
verklaren van fenomenen worden dan ook vaak reeksen of modellen van opeenvol-
gende causale relaties tussen gebeurtenissen of factoren gegenereerd. In de sociale, 
politieke en economische wetenschappen worden zulke causale verklaringen vaak 
gevat in wat ook wel (causale) mechanismen genoemd worden (Bunge, 1997; 
Bunge, 2004; Falleti & Lynch, 2009; Mayntz, 2004; Tilly, 2001). Zulke mechanis-
men verklaren hoe het komt dat een bepaalde uitkomst volgt uit een initiële set van 
condities. Ook op het gebied van programma- en beleidsevaluaties, bij het verklaren 
hoe en waarom het komt dat interventies (wetten, regels, programma’s) al dan niet 
werken, spelen zulke mechanismen een steeds grotere rol (Astbury & Leeuw, 2010; 
Pawson & Tilley, 2009). In de discipline van het construeren van een programma-
theorie ligt de nadruk op het (causaal) verklaren van het hoe en onder welke om-
standigheden een programma werkt. Dit gebeurt door te onderzoeken welke mecha-
nismen er op de achtergrond werken.  
 
In de Trendwatch-methode zullen we een soortgelijke benadering hanteren. Dit be-
tekent dat trendbreuken in de werklast van onderdelen van de justitiële ketens ver-
klaard zullen worden in termen van mechanismen, in dit geval causale ketens van 
(veranderende) justitierelevante factoren die een trend vormgeven. 
 
Bij het onderzoeken en doorgronden van mechanismen spelen echter twee proble-
men. Ten eerste zullen causale mechanismen alleen geactiveerd worden als de con-
dities juist zijn. Een lucifer zal bijvoorbeeld alleen ontbranden als hij droog is en als 
hij met de juiste snelheid wordt afgestreken. In andere woorden: een mechanisme 
werkt vaak alleen in een bepaalde context en is gevoelig voor veranderingen in die 
context. Ten tweede zijn zulke mechanismen vaak verborgen en niet direct waar-
neembaar.  
 
Deze inzichten zijn gebruikt bij de ontwikkeling van de methode die in dit rapport 
wordt beschreven. Zoals zal blijken, spelen visualisaties van redeneringen en expert 
opinions hierin een centrale rol. Met de gedefinieerde concepten wordt getracht 
trends en breuken daarin zo systematisch mogelijk en op basis van zo actueel mo-
gelijke domeinkennis te analyseren. De methode is in een pilottraject van Trend-
watch reeds toegepast op twee actuele casus. De resultaten daarvan zijn opgeno-
men in een andere rapportage (Sonnenschein, Van den Braak, Moolenaar & Smit, 
2011). 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de lezer eerst bekend gemaakt met enkele conceptuele uit-
gangspunten en begrippen die een centrale rol spelen in de tot dusver ontwikkelde 
methode van Trendwatch. Hoofdstuk 3 beschrijft welke redeneervormen mogelijk 
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zijn en welke rekenregels daarbij worden toegepast. Ook wordt gedefinieerd hoe 
verklaringen op basis van factoren in elkaar zitten en hoe deze door middel van 
argumenten op basis van expert opinions ondersteund kunnen worden. Dit gebeurt 
door middel van een formeel model van redeneren over en met factoren. In hoofd-
stuk 4 wordt uitgelegd hoe dit model gevisualiseerd kan worden in argumentatie-
diagrammen. Hoofdstuk 5 beschrijft ten slotte methodologische vragen en knelpun-
ten die nog aandacht behoeven en aanknopingspunten voor verder onderzoek en 
verbeteringen die daaruit voortvloeien. 
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2 Conceptuele uitgangspunten 

In de tot dusver ontwikkelde Trendwatch-methode spelen op conceptueel niveau 
een aantal begrippen een centrale rol. Deze worden in dit hoofdstuk toegelicht. 
Figuur 2.1 dient daarbij ter illustratie. 
 
Figuur 2.1  Enkele conceptuele uitgangspunten geïllustreerd 
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2.1 Een ijktrend als uitgangspunt 

In een tijdreeks zijn doorgaans periodes aan te wijzen waarin het verloop van de 
data dezelfde richting heeft of hetzelfde patroon vertoont. Dit noemen we een trend. 
Een dergelijke trend geeft de langetermijnontwikkeling van een reeks weer en is 
over het algemeen dalend of stijgend, maar kan ook stabiel of constant zijn.  
 
Uitgangspunt is hier dat iedere trend tot stand komt door een combinatie van cau-
sale factoren. Zo bezien kan een trend zowel een begin als een einde hebben. 
Immers, wanneer zich een structurele verandering voordoet in deze combinatie van 
factoren, kan dit leiden tot een andere, nieuwe trend. Dit betekent dat, zoals al aan-
gegeven in hoofdstuk 1, trends en trendbreuken kunnen worden verklaard in ter-
men van (veranderende) causale factoren die een trend veroorzaken en vormgeven. 
 
De Trendwatch-methode neemt telkens een hedendaagse trend in de werklast van 
een ketenpartner als referentie. Deze trend, die eindigt bij de meest recente reali-
satie (t=0), fungeert in het analyseproces als de ijktrend (zie de oranje lijn in figuur 
2.1). Het tijdvak waarin een ijktrend zich voordoet, geldt als de ijkperiode.  
 
Een ijktrend begint in principe bij een duidelijk aanwijsbaar einde van een histo-
rische trend (zie de blauwe lijn in figuur 2.1). De ijktrend is in dat geval het resul-
taat van een verandering in de factoren die de historische trend vormgaven. Dit 
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betekent dat een ijktrend doorgaans direct na een breuk begint, maar dit hoeft niet 
noodzakelijkerwijs zo te zijn. Vooralsnog wordt de methode alleen gebruikt om 
trends te analyseren waarin zich reeds een breuk heeft voorgedaan. In de toekomst 
zal deze echter ook toegepast worden op tijdreeksen en trends waarvoor dit niet het 
geval is. Dergelijke trends worden nu nog niet onderzocht, omdat deze moeilijker te 
analyseren zijn. Er is immers geen duidelijk aantoonbaar einde van een eerdere 
trend en daarom is het moeilijke verklarende factoren te identificeren. 
 
Merk op dat er, gegeven de aard van een historische trend, verschillende mogelijk-
heden zijn voor de richting van een ontstane ijktrend. Trendbreuken kunnen zich 
immers in verschillende richtingen voordoen. Gegeven een dalende of stijgende 
historische trend, zijn er grofweg drie soorten ijktrends mogelijk.1 Hierbij gaan we 
ervan uit dat een escalatie van een trend (een ontwikkeling waarbij de trend nog 
sterker zal dalen of stijgen) ook een trendbreuk betekent. Alleen als de historische 
trend constant is, zijn er slechts twee soorten ijktrends denkbaar. Deze mogelijk-
heden worden schematisch weergegeven in figuur 2.2. 
 
Figuur 2.2 Historische trends en mogelijke ijktrends 
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1 Zoals eerder besproken kunnen in principe ook de blauw gestippelde lijnen als ijktrend fungeren, er heeft zich 

dan nog geen breuk voorgedaan, in dat geval zijn er vier soorten ijktrends mogelijk. 
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2.2 Een ijktrend verklaren op basis van factoren 

Een hedendaagse ijktrend ontstaat in de gekozen benadering dus door een verande-
ring in de combinatie van de factoren die de eerdere trend vormgaven. Doorgaans 
zullen een aantal factoren in deze combinatie gelijk blijven en anderen veranderen. 
Ook zullen er mogelijk een aantal factoren wegvallen en zullen er nieuwe bijkomen. 
Hierdoor ontleent de ijktrend haar (nieuwe) richting dus aan de verzameling van 
factoren waarin zich een verandering heeft voorgedaan. Deze verklarende factoren 
zullen zelf ook recent veranderde trends omvatten. Deze factoren kunnen zowel 
tijdens als vlak voor een ijkperiode van trend zijn veranderd. Immers, hun verande-
ring kan met enige vertraging doorwerken in de justitiële ketens. 
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Gegeven de ontwikkelde methode, ontstaat een ijktrend dus door factoren waarvan 
de trend eveneens is veranderd in de ijkperiode (of met een vertraagde doorwerking 
in aanloop naar deze periode). 

2.3 Totstandkoming en definiëring van factoren 

Een factor wordt in de gekozen benadering beschouwd als een omstandigheid die 
zich voordoet binnen of buiten de justitiële ketens en die tevens een trend omvat. 
Dit betekent dat een factor niet statisch is, maar zich ontwikkelt gedurende de pe-
riode die geanalyseerd wordt.  
 
Om ongewenste ‘ruis’ van betrekkelijk irrelevante of geïsoleerde ontwikkelingen  
en incidentele gebeurtenissen te voorkomen, wordt geprobeerd factoren steeds  
op een zo hoog mogelijk niveau van analyse en abstractie te definiëren. Dus niet, 
bijvoorbeeld: 
 

Steeds snellere afhandeling zedenzaken door verbetering DNA-bewijs. 
 
Toenemend aantal opgeloste overvallen door inzet speciale overvalteams. 
 
Stijgend aantal heterdaadbetrappingen bij ramkraken door inzet wijkagent. 
 

Maar: 
 

Toenemende effectiviteit in de opsporing van zware misdrijven. 
 
Enerzijds moet hierbij worden voorkomen dat er overlap ontstaat tussen factoren. 
De factoren moeten onafhankelijk van elkaar blijven. Anderzijds moet er steeds  
een afweging worden gemaakt of twee of meer factoren al dan niet samengevoegd 
kunnen worden. Als dit gebeurt, kunnen individuele factoren namelijk hun zeggings-
kracht verliezen en wordt de verklaring minder gedetailleerd. Dit kan een reden zijn 
om zulke factoren toch afzonderlijk op te nemen in de analyse. Dus niet, bijvoor-
beeld: 
 

Toenemende aantal zware strafzaken dat wordt vervolgd. 
 

Maar: 
 

Toenemend aantal zware vermogensmisdrijven dat wordt vervolgd. 
 
Toenemend aantal zware geweldsmisdrijven dat wordt vervolgd. 
 
Toenemend aantal zware Opiumwetzaken dat wordt vervolgd. 
 

Dit betekent dat in het belang van de analyse factoren soms toch op een lager ab-
stractieniveau zullen worden gedefinieerd. Dit om ervoor te zorgen dat de analyse 
voldoende specificiteit en gedetailleerdheid behoudt. 
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2.4 Voorspellen op basis van verklarende factoren 

Causale factoren die een ijktrend verklaren, zijn ook met het oog op de toekomst 
relevant. Ze kunnen, zoals uitgelegd in paragrafen 1.4 en 1.5, niet alleen gebruikt 
worden voor het verklaren van een trend, maar ook voor het voorspellen van het 
toekomstige verloop ervan. In de ontwikkelde methode wordt op basis van verwach-
tingen omtrent deze verklarende factoren dan ook een voorspelling gegeven van de 
richting(sverandering) van een ijktrend in een gespecificeerde verwachtingsperiode 
(zie figuur 2.1). Een dergelijke verwachtingsperiode begint op het moment dat de 
laatste waarde in de tijdreeks van de ijktrend is gerealiseerd. 
 
Vanzelfsprekend geldt ook voor de toekomstige richting(sverandering) van een ijk-
trend dat deze kan worden bepaald door veranderingen in verklarende factoren 
zowel tijdens alsook vlak voor een verwachtingsperiode.  

2.5 Factoren en hun invloed op de ontwikkeling van trends 

Veranderende factoren hebben zoals gezegd een grote invloed op de ontwikkeling 
van trends. Daarom bepalen toekomstige ontwikkeling in de verklarende factoren 
(die factoren die een ijktrend hebben doen ontstaan) ook in belangrijke mate of en 
in welke richting een ijktrend in een verwachtingsperiode zal veranderen. 
 
Uit figuur 2.2 bleek al dat afhankelijk van de richting van een trend er drie of vier 
mogelijke scenario’s zijn voor de mogelijke ontwikkeling van deze trend in de toe-
komst. Ook met betrekking tot het verloop van een ijktrend gelden deze opties, 
zoals weergegeven in figuur 2.3. Al dan niet veranderende verklarende factoren 
bepalen in belangrijke mate of de ijktrend in de komende jaren: 
• Doorzet: de ijktrend houdt dezelfde richting aan. Dit doet zich in elk geval voor 

als alle relevante factoren dezelfde trend houden als in de ijkperiode. 
• Escaleert: de ijktrend wordt versterkt. Dit is zeker het geval als de trends van alle 

relevante factoren zich nog sterker manifesteren. 
• Stabiliseert: de ijktrend vlakt af en stabiliseert zich op het huidige niveau. Dit 

doet zich in elk geval voor als de trends van alle relevante factoren op het huidige 
niveau stabiliseren. 

• Omkeert: het teken voor de richtingscoëfficiënt verandert en de toekomstige 
trend neemt een tegengestelde richting aan ten opzichte van de ijktrend. Dit is 
het geval als ook alle in de factoren omvatte trends omkeren. 

 
In de praktijk zal de richting(sverandering) van een ijktrend vaak een uitkomst zijn 
van verschillende factoren die zich verschillend ontwikkelen. Zo kan een stabilisatie 
van de ijktrend ook het gevolg zijn van een escalatie van het ene deel van de in de 
factoren omvatte trends en een omkering van het andere deel. Daarnaast is het zo 
dat in het geval van een stabiele ijktrend er maar drie scenario’s mogelijk zijn: de 
ijktrend kan stabiliseren, stijgen of dalen (zie ook figuur 2.3). 
 
In hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op de waarden die aan de scenario’s 
worden toegekend (zie ook figuur 2.3). Grofweg impliceert een waarde van -1 dat 
een ijktrend zal omkeren, 0 dat een ijktrend zal stabiliseren, 1 dat hij zal doorzetten 
en 2 dat hij zal escaleren. Bij een stabiele ijktrend zijn er echter maar drie waarden 
mogelijk (immers, er zijn ook maar drie mogelijk scenario’s) en impliceert 1 dat de 
ijktrend zal gaan stijgen, 0 dat hij stabiel zal blijven en -1 dat hij zal gaan dalen. 
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Figuur 2.3 Mogelijke scenario’s voor het toekomstige verloop van ijktrends 
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2.6 Een casus volgens de Trendwatch-methode 

Het gehele traject van verklaren en voorspellen vindt plaats tijdens een Trendwatch-
traject. Samengevat behelst iedere casus in een dergelijk traject een aantal van de 
hierboven beschreven elementen, namelijk: 
• een hedendaagse ijktrend tijdens een bepaalde ijkperiode; 
• alle veranderde factoren die deze ijktrend kunnen verklaren; en 
• een voorspelling van de richting(sverandering) van de ijktrend in een bepaalde 

verwachtingsperiode. 

2.7 Fasering van het analyseproces 

Elk jaar komen een aantal casus in aanmerking voor een Trendwatch-traject (zie 
Sonnenschein, Van den Braak, Moolenaar & Smit, 2011 voor meer informatie over 
dit traject en de casusselectie). Op hoofdlijnen zijn in zo’n traject voor iedere casus 
twee fasen te onderscheiden: de basisfase en de expertfase. 
 
Het basisonderzoek 
In deze fase van het onderzoek vindt de dataverzameling plaats. Justitierelevante 
factoren die een ijktrend kunnen verklaren worden geïnventariseerd en geanaly-
seerd. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke onderlinge causale relaties er be-
staan tussen de verzamelde factoren. 
 
De expertfase 
In deze fase worden deskundigen geraadpleegd. Hen wordt gevraagd te oordelen 
over het realiteitsgehalte van de in het basisonderzoek vastgelegde verklarende 
factoren. Daarnaast wordt hen gevraagd om te beoordelen of er eventueel nog 
andere relevante verklarende factoren een mogelijke rol spelen bij de totstandko-
ming van de onderzochte ijktrend. Dit zijn dus factoren die nog niet in het basison-
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derzoek naar voren zijn gekomen. Ook wordt de deskundigen gevraagd een oordeel 
te vellen over de causale relaties tussen de factoren. Ten slotte wordt informatie 
vergaard over de te verwachten toekomstige ontwikkeling van de verklarende fac-
toren. In het volgende hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe dergelijke expert opi-
nions gebruikt worden om tot een onderbouwde verklaring en voorspelling van een 
ijktrend te komen.
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3 Redeneren over trends  

Met behulp van de Trendwatch-methode kunnen trendbreuken geanalyseerd worden 
door de onderliggende factoren en de causale mechanismen ertussen te onderzoe-
ken. Hierbij gaat het dus om causale informatie die op een bepaalde manier gere-
presenteerd moet worden om ermee te kunnen redeneren, en dan met name om er 
voorspellingen mee te kunnen doen. Dit kan op verschillende manieren, zoals hier-
onder wordt uitgelegd.  

3.1 Causale informatie modelleren 

Causale informatie kan op twee verschillende manieren gemodelleerd worden: (1)  
in de causale richting, van oorzaak naar gevolg (‘als het regent, dan wordt het gras 
nat’ of ‘regen verklaart nat gras’) en (2) in de evidentiële richting, van gevolg naar 
oorzaak (‘als het gras nat is, dan heeft het geregend’ of ‘nat gras is een aanwijzing 
voor regen’). Binnen de kunstmatige intelligentie wordt vaak een aanpak gekozen 
die causale kennis in één van deze twee richtingen representeert. Een voorbeeld  
van de eerste aanpak is een model voor medische diagnose zoals CASNET (Weiss, 
Kulikowski, Amarel & Safir, 1978), waarin de kennis over het medische domein ge-
representeerd wordt als: ‘als ziekte x, dan symptoom y’, dit noemen we een causaal 
model. Een voorbeeld van de tweede aanpak is een expert systeem zoals MYCIN 
(Buchanan & Shortliffe, 1984). Hierin wordt kennis gerepresenteerd als: ‘als symp-
toom y, dan ziekte x’. Dit noemen we een evidentieel model. 
 
In de kunstmatige intelligentie komt de tweede benadering aanzienlijk minder vaak 
voor. Meestal wordt causale informatie dus in de causale richting gemodelleerd (zie 
bijvoorbeeld ook Josephson, 2001; Lucas, 1997; Poole, 2001). Dit komt doordat de 
andere, evidentiële richting cognitief gezien als minder natuurlijk wordt ervaren 
(Pearl, 1988). In de methode van Trendwatch wordt dan ook een causaal model ge-
bruikt. Dat wil zeggen: de causale relaties tussen factoren worden van oorzaak naar 
gevolg gerepresenteerd. 

3.2 Redeneren met causale informatie 

Gegeven een causaal model, staat evidentieel redeneren (verklaren, zoals uitgelegd 
in paragraaf 1.4) gelijk aan abductie (zie figuur 3.1, links). Gegeven een regel dat 
regen nat gras veroorzaakt en de observatie dat het gras nat is, kan dan afgeleid 
worden dat het geregend moet hebben. Op deze manier wordt het model in de om-
gekeerde richting (achterwaarts) gebruikt, omdat er niet van oorzaak naar gevolg, 
maar van gevolg naar oorzaak geredeneerd wordt. Causaal redeneren (voorspellen) 
met dit model is voorwaarts (het regent, dus het gras wordt nat). Hierbij wordt 
daarom een vorm van deductie (zie figuur 3.1, rechts) gebruikt (Poole, 2000; 
Shanahan, 1989)2. 

                                               
 
 
 
2  Merk op dat, gegeven een evidentieel model, abductie juist gebruikt moet worden voor voorspellen en deductie 

voor verklaren. 
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Figuur 3.1 Abductie (links) en deductie (rechts) in een causaal model 

 

          
 
Abductie met een causaal model is eigenlijk niets anders dan wat in de logica be-
kend staat als de drogreden affirmation of the consequent (bevestiging van het 
gevolg). In tegenstelling tot deductie in de vorm van modus ponens (zoals in figuur 
3.1, rechts), waarbij met zekerheid een bepaalde conclusie afgeleid kan worden, is 
abductie gebaseerd op waarschijnlijkheid. Dit omdat observaties meestal verklaard 
kunnen worden door meerdere alternatieven (het gras is nat, omdat het geregend 
heeft of omdat de sprinkler aan is gezet). Met abductie wordt een mogelijke verkla-
ring voor de observatie gezocht en wordt aangenomen dat de meest waarschijnlijke 
verklaring de juiste is (in dit geval dat het geregend heeft). Deze redeneervorm 
wordt dan ook vaak inference to the best explanation genoemd. Abductief redeneren 
is dus defeasible (annuleerbaar) en niet-monotoon. Dit in tegenstelling tot deductief 
redeneren, dat wel monotoon is. Dat wil zeggen: als de premissen (ter ondersteu-
ning van de conclusie) waar zijn, dan moet de conclusie ook waar zijn, ongeacht of 
er nieuwe premissen toegevoegd worden. Bij niet-monotone afleidingen kan het 
toevoegen van nieuwe kennis ervoor zorgen dat de eerder getrokken conclusie niet 
meer geldig is. De conclusie is dus alleen geldig zolang er geen nieuwe informatie 
bekend wordt die de conclusie ongeldig maakt.  
 
Niet alleen de redeneervorm van abductie is defeasible, het redeneren met causale 
informatie an sich is ook defeasible. Causale regels kunnen immers uitzonderingen 
hebben. Ze werken, zoals in hoofdstuk 1 al is aangestipt, alleen onder bepaalde 
condities (regen veroorzaakt nat gras, behalve als het gras op een beschutte plaats 
ligt). Hierdoor kan het zo zijn dat als de premissen waar zijn, de conclusie toch on-
waar is. Gegeven het feit dat causale regels defeasible zijn, laat figuur 3.1 in zekere 
zin dus een vorm van defeasible modus ponens zien, waarbij de conclusie gegeven 
de premissen niet altijd waar hoeft te zijn. 

3.3 Defeasible redeneren formaliseren 

Abductief (en dus defeasible) redeneren met een causaal model wordt vaak gevat in 
een abductief logisch model (Lucas, 1997), waarin gegeven een set ( ) van causale 
regels en een set ( ) van observaties, één of meer verklaringen (of hypotheses, ) 
worden gegenereerd. De causale regels in de set  hebben vaak de volgende vorm: 

, waarbij  en  literals zijn. Deze causale regels mogen gecombi-
neerd worden in een keten van regels, omdat gevolgen natuurlijk weer oorzaken 
van andere gevolgen kunnen zijn. Gegeven deze regels in  is een verklaring een 
set  waarvoor geldt: 
 

Voor alle  geldt ;3 en 
 is consistent4. 

 

                                               
 
 
 
3
  betekent  is afleidbaar uit . 

4
  bevat niet zowel  als . 
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Defeasible redeneren in een evidentieel model kan geformaliseerd worden door 
middel van een argumentation system: een logica voor argumentatie (Prakken & 
Vreeswijk, 2002; Rahwan & Simari, 2009). In een dergelijke logica worden de aflei-
dingsregels uit de klassieke logica uitgebreid met defeasible afleidingsregels van de 
vorm ‘als p, dan defeasibly q’. Argumenten (ook wel argumentaties of redeneringen) 
bestaan dan uit ketens van toepassingen van zulke afleidingsregels die leiden van 
premissen (‘Tweety is een vogel’, ‘Tweety is een pinguïn’) naar conclusies (‘Tweety 
kan wel/niet vliegen’).  
 
Een belangrijke eigenschap van een dergelijk systeem is dat zowel argumenten  
voor als tegen een bepaalde conclusie geconstrueerd kunnen worden (‘Tweety kan 
vliegen, want hij is een vogel’ versus ‘Tweety kan niet vliegen, want hij is een pin-
guïn’). Argumenten kunnen in principe op drie manieren aangevallen worden: een 
argument kan de conclusie, een premisse, of een afleidingsregel van een ander 
argument aanvallen. Een aanval tegen de conclusie van een argument wordt een 
rebuttal (Toulmin, 1958) genoemd. Hiertoe wordt een argument met een tegenover-
gestelde conclusie gegeven. Neem bijvoorbeeld het argument ‘Tweety kan vliegen, 
want Tweety is een vogel’. De conclusie kan aangevallen door het argument ‘Tweety 
kan niet vliegen, want Tweety is een pinguïn’. Op dezelfde manier kan ook de pre-
misse aangevallen worden, bijvoorbeeld door het argument ‘Tweety is geen vogel, 
want Tweety is een kat’. Een aanval tegen een afleidingsregel wordt ook wel een 
undercutting defeater (Pollock, 1995) genoemd. Een voorbeeld van een dergelijke 
aanval in het genoemde voorbeeld is: ‘niet alle vogels kunnen vliegen, want pin-
guïns kunnen niet vliegen’. In figuur 3.2 worden deze argumenten schematisch 
weergegeven. 
 
In de loop der tijd zijn er verschillende argumentation systems en frameworks ged-
efinieerd waarin de hierboven beschreven vorm van (argumentatief) redeneren 
geformaliseerd wordt (zie bijvoorbeeld Dung, 1995; Pollock, 1995). In deze syste-
men wordt gedefinieerd hoe argumenten voor en tegen een conclusie geconstrueerd 
en vergeleken kunnen worden. Er wordt bijvoorbeeld gespecificeerd uit welke ele-
menten argumenten precies bestaan, welke typen aanvallen tegen argumenten 
toegestaan zijn, hoe omgegaan moet worden met sterkere en zwakkere argumen-
ten, wanneer een argument verslagen wordt, en hoe de status van een argument 
bepaald kan worden. De laatste drie aspecten zullen we kort toelichten. 



 

30 | Cahier 2011-5 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Figuur 3.2 Voorbeeld van argumenten voor en tegen een conclusie 

 
 
Het concept defeat (verslaan) heeft te maken met het vastleggen wanneer een aan-
val op een argument succesvol is of niet. Hierbij wordt er gekeken naar de sterkte 
van conflicterende argumenten. Doorgaans wordt gesteld dat een argument een 
ander argument verslaat als het niet zwakker of als het sterker is dan het aangeval-
len argument. Op basis van de op deze manier vastgestelde defeat relaties kan ver-
volgens aan ieder argument een status toegekend worden. Meestal worden argu-
menten in drie klassen onderverdeeld: justified (gerechtvaardigde) argumenten 
(waarmee een discussie gewonnen kan worden, omdat ze de competitie met hun 
tegenargumenten winnen), overruled (verworpen) argumenten (die de competitie 
met hun tegenargumenten verliezen) en defensible (verdedigbare) argumenten 
(waarmee een discussie onbeslist blijft). In het bovenstaande voorbeeld (zie figuur 
3.2) zijn er drie gerechtvaardigde argumenten, omdat ze niet worden aangevallen 
(de argumenten met de conclusies dat Tweety niet kan vliegen, niet alle vogels 
kunnen vliegen en Tweety geen vogel is). Ook is er één verworpen argument (het 
argument, met de conclusie dat Tweety kan vliegen, dat wordt aangevallen door de 
drie gerechtvaardigde argumenten). 

3.4 Redeneren met factoren 

In eerste instantie is ervoor gekozen om in de Trendwatch-methode een causaal 
model te gebruiken. Zo wordt getracht een plausibele verklaring voor een ijktrend  
te geven in de vorm van causale ketens van (verklarende) factoren. Hoe verder 
deze causale ketens worden ontwikkeld, hoe gedetailleerder de daarin als factoren 
opgenomen verklaringen worden. Ergens komt er dan een punt waarop we niet 
meer verder verklaringen willen of kunnen specificeren. Vanaf welk punt niet langer 
wordt gezocht naar verklaringen van verklaringen, is afhankelijk van zowel de casus 
als de factor. Toch is het belangrijk dat er een uitspraak kan worden gedaan over  
de geldigheid van (niet expliciet verklaarde) factoren. In de ontwikkelde methode 
zal dit gebeuren middels argumenten op basis van expert opinions. 
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Dit betekent dat in de methode de twee eerder toegelichte formalisaties voor het 
redeneren met causale en evidentiële modellen gecombineerd worden. Hierdoor  
is het niet alleen mogelijk om een causaal model te construeren waarin factoren 
andere factoren en, uiteindelijk, een bepaalde ijktrend verklaren. Ook is het moge-
lijk om evidentiële argumenten te construeren waarmee onverklaarde factoren 
onderbouwd kunnen worden. Op deze manier kunnen twee vormen van redeneren 
over factoren uitgedrukt worden: causaal5 (verklarend) en argumentatief (onder-
bouwend) redeneren. Een dergelijke combinatie (Pearl, 1988) is, in de context van 
redeneren over bewijs, al eerder voorgesteld en geformaliseerd door anderen (zie 
Bex, Van den Braak, Van Oostendorp, Prakken, Verheij & Vreeswijk, 2007; Bex, 
2009; Bex, Van Koppen, Prakken & Verheij, 2010; Van den Braak, 2010). 

3.5 Patronen van redeneren 

Zoals hierboven toegelicht, kan er op twee manieren over factoren geredeneerd 
worden. 
 
Ten eerste causaal (of verklarend) redeneren op basis van veronderstelde causale  
of verklarende relaties tussen factoren die worden vastgesteld op basis van domein-
kennis. Bijvoorbeeld: 
 

Factor X veroorzaakt factor Y of Factor X verklaart factor Y. 
 
Deze vorm van redeneren maakt het mogelijk om een gestructureerd overzicht te 
geven van de (mogelijke) oorzaken van of verklaringen voor een ijktrend en daar-
mee vaak voor een trendbreuk.  
 
Ten tweede argumentatief (of onderbouwend) redeneren op basis van betogen van 
deskundigen, cijfers of documenten. Bijvoorbeeld: 
 

Expert E beweert dat factor X geldt, dus geldt factor X. 
 

Dergelijke argumenten dienen er toe om factoren waarvoor (nog) geen oorzaken of 
verklaringen zijn gespecificeerd te onderbouwen. Op deze wijze kan er een indicatie 
gegeven worden of een dergelijke factor überhaupt geldt. Het bovenstaande argu-
ment kan dus ook gelezen worden als: 
 

Dat expert E beweert dat factor X geldt, is een indicatie voor de geldigheid van 
factor X. 

 
Of als: 

 
De bewering van expert E dat factor X geldt, onderbouwt factor X. 

 

                                               
 
 
 
5  Merk op dat hier met causaal redeneren zowel de stap van observatie naar verklaring als van verklaring naar 

voorspelling bedoeld wordt. Causaal redeneren betekent hier dus eigenlijk zowel causaal als evidentieel rede-

neren met een causaal model. Argumentatief redeneren betekent hier evidentieel redeneren met een evidentieel 

model. 
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Op dezelfde manier kunnen factoren weerlegd worden, bijvoorbeeld: 
 

Expert E beweert dat factor X niet geldt, dus geldt factor X niet. 
 
Zo kan dus aangegeven worden dat een factor (volgens een bepaalde expert) niet 
geldt, dat wil zeggen dat deze expert de factor tegenspreekt. Dit wordt een tegen-
argument genoemd.  
 
Argumenten zullen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op vaak voorkomende patronen  
van redeneren. Dergelijke terugkerende patronen worden in de argumentatietheorie 
gevat in argumentation (of argument) schemes (Walton, 1996; Walton, Reed & 
Macagno, 2008) die doorgaans bestaan uit één of meerdere premissen, een con-
clusie en kritische vragen die de defeasiblity van het schema uitdrukken. Een voor-
beeld van een dergelijk vaak voorkomend patroon is het redeneren over expert 
opinions. Dit patroon is erop gebaseerd dat de uitlatingen van een deskundige door-
gaans voor waar aangenomen worden, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat 
hij de waarheid niet spreekt of hij helemaal geen expert is op het gebied waarover 
hij de uitlatingen doet. Het schema voor argument from expert opinion (Walton, 
1997) ziet er als volgt uit: 
 

Primaire premisse: Bron E is een expert in domein S dat propositie A bevat. 
Secundaire premisse: E beweert dat propositie A (in domein S) waar is. 
Conclusie: het is aannemelijk dat A waar is. 

 
Mogelijke kritische vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: 
 

Hoe geloofwaardig is E als expert? 
Is E een expert in het veld waarin A zich bevindt? 
Is A consistent met wat andere experts beweren? 

 
Dergelijke vragen verwijzen naar mogelijke aanvallen op de premissen van het 
schema of de toepassing ervan. De tweede vraag gaat bijvoorbeeld over de primaire 
premisse. Een negatief antwoord op deze vraag is dan ook een aanval op deze pre-
misse. Argumentatieschema’s en bijbehorende vragen bestaan ook voor het rede-
neren op basis van andere bronnen (zoals getuigenverklaringen en algemene 
kennis).  

3.6 Het verschil tussen factoren en argumenten 

In de methode bestaat er een verschil tussen factoren enerzijds en argumenten (op 
basis van expert opinions) anderzijds. Dit onderscheid uit zich vooral in de richting 
waarin de informatie gerepresenteerd wordt. Relaties tussen verschillende factoren 
zijn in de causale richting (‘factor X verklaart factor Y’), argumenten op basis van 
expert opinions ter onderbouwing van factoren zijn in de evidentiële richting (‘dat 
expert E X beweert, is een aanwijzing voor factor X’). 
 
De term ‘argument’ kan hier verwarrend zijn. Immers causale relaties tussen facto-
ren drukken in zekere zin ook argumenten of redeneringen uit, namelijk redenen 
waarom een factor is ontstaan (dat wil zeggen welke oorzaken het heeft). Dit onder-
scheid tussen causale en evidentiële argumenten is niet altijd even duidelijk. Het 
connectief ‘dus’ wordt bijvoorbeeld gebruikt voor redeneringen in zowel de causale 
als evidentiële richting (‘vuur, dus rook’ versus ‘rook, dus vuur’). Hetzelfde geldt 
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voor het connectief ‘want’ (‘vuur, want rook’ versus ‘rook, want vuur’). In de voor-
gestelde methode wordt de term ‘argument’ echter alleen gebruikt voor evidentiële 
argumenten. Deze argumenten drukken uit of een expert het met een (onverklaar-
de) factor ‘eens’ is of niet. Ook wordt de term ‘argument’ hier soms gebruikt om te 
verwijzen naar alleen de premisse van het gehele argument. De mening van een 
expert die wordt gevat in een premisse wordt dan gezien als het argument dat een 
factor onderbouwt. 
 
Deze keuze neemt overigens niet weg dat experts bij hun onderbouwing ook concre-
te redenen kunnen aandragen waarom een factor volgens hen geldt. Deze redenen 
kunnen niet worden gevat in argumenten en kunnen eigenlijk beter beschouwd wor-
den als (nieuwe) factoren die de factor verklaren of veroorzaken. Als zulke afzon-
derlijke concrete redenen toch worden opgenomen in de analyse, dan worden deze 
daarom gerepresenteerd als nieuwe factoren die via een causale relatie verbonden 
worden met de originele factor.  
 
In de rest van dit hoofdstuk zal de methode verder gespecificeerd worden in een 
formeel model. Dit model is een aangepaste versie van modellen die al eerder ge-
definieerd zijn (zie onder andere Bex, Van Koppen, Prakken & Verheij, 2010; Van 
den Braak, 2010). 

3.7 Een logica voor het redeneren met factoren 

In deze paragraaf zullen we een logica definiëren om te kunnen redeneren met en 
over factoren. De relaties tussen factoren zullen gerepresenteerd worden in de 
causale richting, dus van oorzaak naar gevolg. Zulke causale regels kunnen niet 
gemodelleerd worden als logische implicaties, omdat ze zoals al eerder opgemerkt 
defeasible zijn: ze kunnen uitzonderingen hebben. We definiëren daarom een niet-
monotone logica. Hiervoor gebruiken we een logische objecttaal, , een eerste-orde 
taal die gesloten is onder negatie6 en waarin  en  dus elkaars complementen 
zijn.  
 
In deze logica worden de afleidingsregels uit de klassieke logica aangevuld met de-
feasible afleidingsregels. Er zijn twee typen afleidingsregels, om zowel causale rela-
ties tussen factoren als argumenten voor factoren uit te kunnen drukken. De eerste 
soort noemen we causale afleidingsregels, de tweede evidentiële afleidingsregels. 
 

Definitie 1 Defeasible afleidingsregels 
 

 en  zijn elementen van . 
 
Een causale defeasible afleidingsregel is een expressie van de vorm: 

 
Deze expressie kan informeel gelezen worden als  veroorzaakt (waarschijnlijk)  
 of als  verklaart (waarschijnlijk) .  

                                               
 
 
 
6
 Als we  hebben, dan noemen we  de negatie van . Een taal die is gesloten onder negatie moet van iedere 

formule ook de negatie van de formule bevatten. Dit betekent dat als  een formule is,  ook een formule is. 

Oftewel: het negatieteken gevolgd door een formule, is ook weer een formule. 
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Een evidentiële defeasible afleidingsregel is een expressie van de vorm: 

 
Deze expressie kan informeel gelezen worden als  is een reden om aan te 
nemen dat  (waarschijnlijk) geldt of als  is een indicatie voor .  
 
 wordt de antecedens van de regel genoemd en  de consequens. 
 

We nemen hier aan dat toepassingen van afleidingsregels uitgedrukt kunnen worden 
in de objecttaal. Dit gebeurt in termen van een subset  van  die bestaat uit for-
mules van de vorm . Op metaniveau worden de elementen van  dan gebruikt als 
namen voor de afleidingsregels. 

3.8 Een causale theorie voor het redeneren met factoren 

In de voorgestelde methode wordt getracht een causale verklaring te genereren 
voor een ijktrend. De te verklaren ijktrend is het explanandum (‘dat wat verklaard 
moet worden’). De verklaring hiervan gebeurt in termen van een causale theorie. 
Voor de formalisatie van deze theorie gebruiken we een abductief logisch model  
(zie paragraaf 3.3) dat gebruik maakt van logische gevolgtrekking. Als een expla-
nandum (logisch) volgt uit een combinatie van factoren en causale regels, dan 
wordt aangenomen dat dit explanandum door deze combinatie verklaard wordt. De 
causale theorie waaruit verklaringen gegenereerd worden, bestaat dan ook uit deze 
drie elementen: explananda, (veronderstelde) factoren en causale afleidingsregels. 
 

Definitie 2 Causale theorie 
 

Een causale theorie  is een tupel , waarvoor geldt dat: 
−  is een set van causale defeasible afleidingsregels; 
− , de veronderstelde factoren, is een set van ground literals; 
− , de explananda7, is een consistente set van ground eerste-orde literals. 

 
Op basis van een causale theorie  kunnen verklaringen gegenereerd worden: 
 

Definitie 3 Verklaring 
 

Een verklaring , gebaseerd op een causale theorie , is een eindige rij 
 waarbij , zodat voor alle  geldt dat: 

− ; of 
− er bestaat een regel  zodanig dat  en .  

 
De elementen van de rij worden de factoren genoemd. De functie Factors( ) levert 
alle factoren van een verklaring  op. Rules( ) is de set van alle afleidingsregels uit 

 die gebruikt worden in de verklaring  en Explain( ) is de set van alle verkla-
ringen die met een causale theorie  gemaakt kunnen worden.  

                                               
 
 
 
7
 In principe zal de set van explananda uit slechts één element bestaan, namelijk de te verklaren ijktrend. 
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Definitie 4 Factor 
 

Gegeven een verklaring  is  een factor in  desda8  voorkomt in de antece-
dens of consequens van een regel  Rules( ). 
 

Een factor die niet expliciet wordt verklaard door andere factoren, en dus aan het 
begin van de causale verklaring staat, noemen we ook wel een ‘grondfactor’: 
 

Definitie 5 Grondfactor 
 

Gegeven de set Factors( ) is   Factors( ) een grondfactor in  desda  niet 
voorkomt in de consequens van een regel  Rules( ). 

 
De functie Ground( ) levert alle grondfactoren van een verklaring  op. Dit is een 
subset van de set van factoren Factors( ) en tevens een subset van de set van ver-
onderstelde factoren , zoals gespecificeerd in definitie 2. 
 
Doorgaans zal er getracht worden een verklaring te vinden voor een ijktrend, welke 
zich dus aan het eind van de verklaring bevindt. Deze ijktrend noemen we, zoals 
hierboven al aangegeven, het explanandum. 
 

Definitie 6 Explanandum 
 

Gegeven de set Factors( ) is   Factors( ) een explanandum in  desda  niet 
voorkomt in de antecedens van een regel  Rules( ). 
Een explanandum  komt dus niet voor in de set Ground( ). 

 
Hier wordt aangenomen dat elke verklaring slechts één explanandum zal hebben. 
De set  van explananda, zoals vastgelegd in definitie 2, zal dus doorgaans uit 
slechts één element bestaan.9 Deze definitie veronderstelt ook dat een verklaring 
bestaat uit minimaal twee factoren, waarvan er één geen grondfactor is (en dat er 
dus ook minimaal één causale regel gebruikt moet worden). Een explanandum kan 
namelijk niet tegelijkertijd ook een grondfactor zijn. De intuïtie hierachter is dat een 
explanandum op zichzelf geen verklaring voor zichzelf kan zijn. 
 
Een verklaring is dus een set van factoren die (in een causale volgorde) in een rij 
worden geplaatst. De meeste van deze factoren worden op basis van causale aflei-
dingsregels (op een manier vergelijkbaar met logische deductie) afgeleid uit een 
kleinere (sub)set van grondfactoren. Neem bijvoorbeeld de volgende verklaring  
voor de afname van het aantal agenten (waarin achter ieder element, tussen haak-
jes, staat aangegeven hoe en waaruit het wordt afgeleid): 
1 Afnemend aantal agenten ( ). 
2 Afnemend aantal aanhoudingen (1, ). 
3 Afnemend aantal zaken dat wordt vervolgd (2, ). 
 
 

                                               
 
 
 
8
 ‘Dan en slechts dan als’. 

9
 Dit neemt overigens niet weg dat het in theorie ook mogelijk is om een andere set van explananda te kiezen, 

waarin ook elementen zitten die niet voldoen aan definitie 6.  
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Rules( ) bestaat dan uit de volgende twee regels: 
 Afnemend aantal agenten  Afnemend aantal aanhoudingen. 
 Afnemend aantal aanhoudingen  Afnemend aantal zaken dat wordt 

vervolgd. 
 

Op basis van de grondfactor ‘afnemend aantal agenten’ kan met behulp van deze 
regels afgeleid worden dat het aantal zaken dat wordt vervolgd afneemt.  ver-
klaart op deze manier dus het explanandum ‘afnemend aantal zaken dat wordt 
vervolgd’. We zullen echter een aantal eisen stellen waaraan een verklaring moet 
voldoen (hierboven hebben we er al een aantal impliciet afgeleid uit andere defini-
ties), zodat we kunnen bepalen wat een goede verklaring voor een explanandum is 
en wat niet. 
 

Definitie 7 Correcte verklaring 
 

Een verklaring , gebaseerd op een causale theorie , is een correcte verklaring 
voor een set literals  desda: 
− Voor alle  geldt dat  Factors( ) en  Ground( )10; en 
−  is consistent11. 

 
Het eerste criterium volgt uit de eerdere definities: een verklaring is alleen een 
verklaring voor een literal als deze literal een factor is in de verklaring, maar geen 
grondfactor. Het tweede criterium is standaard in abductief logische modellen en 
zorgt ervoor dat een verklaring niet tot inconsistenties kan leiden. 

3.9 Een evidentiële theorie voor het redeneren over factoren 

Zoals hierboven gedefinieerd zijn grondfactoren de factoren die de basis van de 
verklaring vormen en die zelf niet door andere factoren verklaard worden. In para-
graaf 3.4 hebben we al uitgelegd dat het belangrijk is om de geldigheid van deze 
grondfactoren aan te tonen met behulp van argumenten op basis van expert opin-
ions. Om dit mogelijk te maken zullen we een evidentiële theorie definiëren: 
 

Definitie 8 Evidentiële theorie 
 

Een evidentiële theorie  is een paar , waarvoor geldt dat: 

 is een set van evidentiële defeasible afleidingsregels; 
, de expert opinions, is een consistente set van literals. 

 
Op basis van een evidentiële theorie  kunnen argumenten geconstrueerd worden. 
Dit gebeurt op dezelfde manier als de wijze waarop verklaringen uit causale theo-
rieën geconstrueerd worden: 
 
 

                                               
 
 
 
10

 Dit betekent dat de set van explananda , zoals vastgelegd in definitie 2, doorgaans geen grondfactoren zal 

bevatten. Een verklaring gebaseerd op een causale theorie  waarin  wel grondfactoren bevat, kan namelijk 

een incorrecte verklaring opleveren. Meestal zal dus gelden dat . 
11

 Voor alle  Factors( ) geldt dat Factors( ) niet zowel  als  bevat.  
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Definitie 9 Argument 
 

Een argument , gebaseerd op een evidentiële theorie , is een eindige rij 
 waarbij , zodat voor alle  geldt dat: 

− ; of 
− er bestaat een regel  zodanig dat  en . 

 
Gegeven een argument , levert de functie Prem( ) alle elementen van  op die 
ook in  zitten. Dit zijn de premissen van . Concl( ) is de set van alle conclusies 
van . Dit zijn alle elementen van de rij die niet in  zitten. Rules( ) is de set van 
alle afleidingsregels uit  die gebruikt worden in het argument . En Args( ) is 
de set van alle argumenten die met een evidentiële theorie  gemaakt kunnen 
worden.  
 
In tegenstelling tot de causale afleidingsregels die in een verklaring gebruikt worden 
(die zijn casusspecifiek en bevatten geen variabelen), zijn de evidentiële afleidings-
regels die in argumenten gebruikt worden vaak schema’s. Neem bijvoorbeeld het 
schema voor redeneren met expert opinions (zie ook paragraaf 3.5). Dit schema 
kan als volgt uitgedrukt worden in een defeasible afleidingsregel: 
 

 e is een expert op het gebied van s, domein s bevat a, e beweert a  a is 
waar 

 
Hier zullen we echter een verkorte versie van dit schema gebruiken waarin we aan-
nemen dat de geraadpleegde expert inderdaad een expert is in het domein waar-
over hij de uitspraak doet: 
 

 e beweert a  a is waar 
 

Als deze regel wordt toegevoegd aan , en  bevat de volgende expert opinion: 
 

Expert Janssen beweert: ‘Het aantal agenten neemt af’. 
 

dan kan op basis van deze een argument  voor de grondfactor ‘afnemend 
aantal agenten’ geconstrueerd worden: 
1 Expert Janssen beweert: ‘Het aantal agenten neemt af’ ( ). 
2 Afnemend aantal agenten (1, ). 
 
Nu kunnen we definiëren hoe argumenten elkaar kunnen aanvallen, en vastleggen 
hoe argumenten elkaar kunnen verslaan. Normaal gesproken verslaat een argument 

 een ander argument  alleen als  argument  succesvol aanvalt. We zullen 
hier echter geen notie van sterkte van, of voorkeur voor, argumenten definiëren. 
Daarom zullen de noties van aanvallen (attack) en verslaan (defeat) hier gelijk zijn.  
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Definitie 10 Argumenten verslaan 
 
Gegeven twee argumenten  en  geldt: 
−  rebuts  desda  en  zodanig dat 12; of 
−  undercuts  desda  en  Rules( ) zodanig dat . 
 

Een argument  verslaat een argument  desda argument  argument  rebuts 
of undercuts. 
 
Op basis van deze definitie kan nu aan ieder argument een status toegekend wor-
den. Hier wordt aangenomen dat een argument ‘in’ (in), ‘uit’ (out) of ‘onbeslist’ 
(undecided) kan zijn. 
 

Definitie 11 Status van argumenten 
 

Argumenten zijn of in, of uit, of onbeslist, waar geldt dat: 
− een argument is in desda alle argumenten waardoor het verslagen wordt 

(indien aanwezig) uit zijn; 
− een argument is uit desda het wordt verslagen door een argument dat in is; 
− een argument is onbeslist in alle andere gevallen. 

 
Iedere semantiek voorgesteld door Dung (1995) kan nu gebruikt worden om te be-
palen of een argument gerechtvaardigd (justified), verworpen (overruled), of verde-
digbaar (defensible) is. Hier nemen we aan dat een argument gerechtvaardigd is als 
het ‘in’ is in alle S statustoekenningen. Een argument is verwerpelijk als het ‘uit’ is 
in alle S statustoekenningen en het is verdedigbaar als het ‘in’ is in sommige, maar 
niet alle, S statustoekenningen (zie ook Bex, Van Koppen, Prakken & Verheij, 2010; 
Van den Braak, 2010). 

3.10 Een gecombineerde theorie  

Hierboven is al beschreven dat we de argumenten op basis van een evidentiële 
theorie zullen gebruiken om de grondfactoren van een causale theorie te onderbou-
wen. Het argument  uit de voorgaande paragraaf is hier een voorbeeld van. We 
formaliseren deze combinatie van causale en evidentiële theorieën als volgt: 
 

Definitie 12 Gecombineerde theorie 
 

Een gecombineerde theorie  is een paar , waarvoor geldt dat: 
−  is een evidentiële theorie; 
−  is een causale theorie, zodanig dat voor alle gerechtvaardigde  

Args( ) geldt dat Concl( ) . 
 

                                               
 
 
 
12 Merk op dat de notie van rebuttal hier wordt gebruikt om zowel een aanval op de conclusie als een aanval op één 

van de premissen van een argument uit te drukken. Er wordt dus geen strikt onderscheid tussen deze twee 

aanvalsvormen gemaakt. 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2011-5 | 39 

Idealiter is het zo dat alle grondfactoren van een verklaring onderbouwd worden 
door minstens één (gerechtvaardigd) argument. Een verklaring waarvoor dit het 
geval is, noemen we een gegronde verklaring. 
 

Definitie 13 Gegronde verklaring 
 

Een verklaring , gebaseerd op een gecombineerde theorie , is een gegronde 
verklaring voor een set literals  desda: 
−  is een correcte verklaring voor ; en 
− voor alle  Ground( ) geldt dat  de conclusie is van minstens één gerecht-

vaardigd argument  in Args13. 

3.11 Rekenen met factoren 

We zullen nu een kwantitatief aspect aan het hierboven gedefinieerde model toe-
voegen: enerzijds om te kunnen bepalen of de factoren in een verklaring geldig zijn 
en anderzijds om kwantitatieve voorspellingen te kunnen doen. Dit doen we door 
voor iedere causale relatie te bepalen in welke mate de ene (grond)factor de andere 
factor verklaart. Dit noemen we de verklaringskracht van de verklarende factor op 
de verklaarde factor. Om dit te kunnen representeren, moeten we de causale aflei-
dingsregels uitbreiden: 
 

Definitie 14 Verklaringskracht 
 

Een causale defeasible afleidingsregel is een expressie van de vorm: 

 
waarbij het superscript  de verklaringskracht van de regel uitdrukt en waarvoor 
geldt dat 0≤ ≤1. 

 
Neem bijvoorbeeld de hierboven gegeven regel . Hieraan kan als volgt een verkla-
ringskracht toegekend worden: 
 

 Afnemend aantal agenten  Afnemend aantal aanhoudingen. 
 
Deze regel kan nu als volgt gelezen worden: het afnemende aantal aanhoudingen 
kan voor 0,70 (70%) verklaard worden door het afnemende aantal agenten. We 
gebruiken ook wel  om de verklaringskracht van een bepaalde relatie te kunnen 
weergeven. In dit geval geldt dus =0,70.  
 
De functie Causes( ) levert alle regels uit Rules( ) op waarin  voorkomt in de 
consequens (dit zijn alle ‘inkomende relaties’ van een factor ). Power( ) is de som 
van alle verklaringskrachten van de set Causes( ). Dit getal representeert de mate 
waarin een factor wordt verklaard door alle reeds geëxpliciteerde factoren die een 
causale, inkomende relatie hebben met deze factor. 
 

                                               
 
 
 
13

 Of meer formeel: voor alle  Ground( ) geldt dat er minstens één gerechtvaardigd argument  Args be-

staat zodanig dat  Concl( ). 
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Een beperking bij het toekennen van verklaringskrachten aan regels is dat iedere 
factor voor maximaal 100% verklaard kan worden door andere factoren: 
 

Definitie 15 Toekennen van verklaringskrachten 
 

Voor iedere nieuw toegepaste regel  in een verklaring  met als consequens  
geldt dat  is maximaal 1-Power( ). 
Voor iedere factor   Factors( ) geldt daarmee dat  ≤1 gegeven alle 
Causes( ) 

 
Gegeven deze definitie geldt voor iedere factor  dat 0≤Power( )≤1. Hoewel alle 
factoren, met uitzondering van grondfactoren, in principe voor 100% verklaard 
moeten worden door andere factoren (idealiter zou voor iedere factor  moeten 
gelden dat Power( )=1), kunnen doorgaans niet alle mogelijke verklaringen worden 
gespecificeerd. Daarom wordt standaard aan elke niet volledig verklaarde factor een 
op zichzelf staande factor verbonden die de onbekende factoren vertegenwoordigd. 
De verklaringskracht van deze factor wordt zo getaxeerd dat alle verklaringskrach-
ten die inkomen op de erdoor verklaarde factor optellen tot 1. 
 

Definitie 16 Onbekende factoren 
 

 vertegenwoordig alle onbekende factoren voor een factor  Factors( )  
Ground( ) desda: 
− Power( )<1; en 
− er wordt een regel  toegevoegd aan Rules( )  zodanig dat , 

waarbij =1-Power( ); en 
−  een reeds bestaande  Factors( ). 
 

De functie Unknown( ) levert alle onbekende factoren van een verklaring  op. 
Hiervoor geldt dat Unknown( )  Ground( ). Onbekende factoren zullen vanaf nu 
dus beschouwd worden als (weliswaar een speciaal type) grondfactoren.  
 
Nu kan, gegeven de aan de causale relaties toegekende verklaringskrachten, aan 
iedere factor een waarde toegekend worden. Hierbij maken we een onderscheid 
tussen grondfactoren en overige factoren. Voor de grondfactoren geldt dat een 
waarde wordt toegekend op basis van het aantal argumenten voor en tegen. Deze 
waarde representeert in hoeverre een grondfactor door argumenten op basis van 
expert opinions onderbouwd of weerlegd wordt. Hierbij worden de volgende functies 
gebruikt: Pro( ) is het aantal gerechtvaardigde argumenten  Args met als con-
clusie . Con( ) is het aantal gerechtvaardigde argumenten  Args met als 
conclusie 14. 

 

                                               
 
 
 
14

 Bij het bepalen van de waarde van een grondfactor, worden alle argumenten met deze grondfactor (of zijn 

negatie) als conclusie dus als afzonderlijke, gerechtvaardigde argumenten beschouwd. Iedere expert opinion leidt 

dan tot een op zichzelf staand argument. Indien de expert opinions afwijken, zullen we dus argumenten met 

tegengestelde conclusies produceren, die hier niet gebruikt zullen worden zoals vastgelegd in definitie 10. Dit 

neemt niet weg dat het mogelijk is om ieder afzonderlijk argument aan te vallen, bijvoorbeeld als de geloofwaar-

digheid van de expert wordt betwist. Hierbij worden definities 10 en 11 wel gevolgd.  
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Definitie 17 Waarde van grondfactoren 
 

Iedere grondfactor  Ground( ) krijgt een waarde 0≤ ≤1 zodanig dat: 
− als Pro( )=0 en Con( )=0, dan =1; 
− in alle andere gevallen: =Pro( )/(Pro( )+Con( ))15. 

 
Deze definitie betekent dat de waarde van iedere grondfactor het gemiddelde is van 
het aantal argumenten voor en tegen: per definitie een getal tussen 0 en 1. Deze 
definitie houdt ook in dat als een grondfactor (nog) niet onderbouwd of weerlegd is 
(denk hierbij met name aan de onbekende factoren), deze een verstekwaarde van 1 
heeft. De intuïtie hierachter is dat we aannemen dat een grondfactor geldt zolang 
we geen expliciete redenen hebben om aan te nemen dat dit onjuist is. 
 
Als een grondfactor een waarde 1 heeft, wordt er dus van uit gegaan dat deze factor 
geldt. Dit kan zijn ofwel omdat er experts zijn gevonden die dit hebben beaamd, 
ofwel omdat er geen redenen voor het tegendeel zijn gevonden (er zijn geen tegen-
argumenten). Als er veel argumenten tegen een bepaalde grondfactor worden ge-
geven, kan dit een reden zijn om deze grondfactor uit de verklaring te verwijderen. 
De experts weerspreken dan dat deze factor aanwezig is. Deze factor mag dan ook 
niet meer als verklaring gelden voor opvolgende factoren. 
 
Wanneer alle grondfactoren een waarde hebben, en wanneer van alle relaties een 
verklaringskracht bekend is, kan voor alle overige factoren een waarde worden be-
paald. De waarde van een factor vertegenwoordigt de mate waarin deze door an-
dere (grond)factoren verklaard wordt en geeft daarmee een indicatie van de mate 
waarin hij aanwezig is. Deze waarde ligt altijd tussen de 0 en 1. Een waarde van 0 
impliceert dat een factor helemaal niet aanwezig is; een waarde 1 betekent dat de 
factor wel degelijk aanwezig is. 
 

Definitie 18 Waarde van factoren 
 

Iedere factor  Factors( )  Ground( ) krijgt een waarde 0≤ ≤1 zodanig dat 
=  voor alle  Causes( ) en waarbij  het antecedens is van . 

 
De waarde van iedere factor, niet zijnde een grondfactor, wordt dus berekend door 
de som te nemen van de waarden van al zijn verklaringen maal de verklaringskracht 
van de relaties. Door voor alle factoren deze waarden te berekenen, wordt een over-
zicht verkregen van de geldigheid van een verklaring. Een verklaring waarvan de 
waarde van de ijktrend gelijk is aan 1 wordt niet tegengesproken door experts en is 
daarom geldig. 

                                               
 
 
 
15

 Merk op dat we er hierbij van uitgaan dat de meningen van de verschillende experts allemaal even zwaar wegen. 

In de toekomst kan de methode verder uitgewerkt worden, zodat het mogelijk wordt een waarde aan iedere ex-

pert te verbinden (bijvoorbeeld op basis van zijn geloofwaardigheid of deskundigheid). Er kan in dat geval ook 

gerekend worden met de sterkte van de verschillende argumenten voor en tegen (nu wegen alle argumenten 

even zwaar). Ook kan er dan rekening worden gehouden met overlappende argumenten en met afhankelijkheden 

tussen experts (bijvoorbeeld wanneer experts hetzelfde verklaren, maar hun mening mogelijk niet onafhankelijk 

van elkaar hebben gevormd, omdat ze voor dezelfde organisatie werken). 
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3.12 Het voorspellen van het verloop van factoren  

Voor wat betreft het bepalen van een trendindicatie voor een ijktrend gelden ietwat 
andere rekenregels. De betekenis van de waarde van een trendindicatie is immers 
anders dan de waarde die berekend wordt middels definitie 18. Die waarde zegt 
iets over de mate waarin een bepaalde factor geldig is. Om een trendindicatie voor 
de ijktrend te kunnen geven is echter iets anders van belang, namelijk de richting 
waarin een factor zich zal ontwikkelen in de toekomst. 
 
Bij het voorspellen van het verloop van de ijktrend in de toekomst zijn er (zoals 
uitgelegd in paragraaf 2.5) telkens drie of vier scenario’s mogelijk, afhankelijk van 
de richting van de ijktrend. Bij een stabiele ijktrend zijn er drie scenario’s, bij een 
dalende of een stijgende ijktrend zijn er vier scenario’s.  
 
Zoals reeds beschreven in paragrafen 2.2 en 2.3 omvatten de factoren en de grond-
factoren die een ijktrend verklaren zelf ook weer trends die in een bepaalde ver-
wachtingsperiode kunnen veranderen ten opzichte van de ijkperiode. Aan experts 
wordt daarom gevraagd om te beoordelen hoe de grondfactoren zich in de toekomst 
zullen ontwikkelen. Hier zijn er ook telkens weer vier opties denkbaar. Deze expert 
opinions worden vervolgens gevat in argumenten. Om dit te kunnen doen, wordt de 
definitie van evidentiële afleidingsregels aangepast: 
 

Definitie 19 Prognoserichting 
 

Een evidentiële defeasible afleidingsregel is een expressie van de vorm: 

 
waarbij het superscript  de prognoserichting uitdrukt en waarvoor geldt dat  
=-1, 0, 1, 2 of ongedefinieerd. 

 
Dit betekent dat een evidentiële regel een prognoserichting kan hebben, maar dit 
hoeft niet. Aan ieder argument dat betrekking heeft op het toekomstige verloop van 
een grondfactor wordt een dergelijke waarde toegekend, aan de overige argumen-
ten niet. Deze waarde representeert de richting waarin een grondfactor zich zal ont-
wikkelen in de verwachtingsperiode. De mogelijke waarden van  komen overeen 
met de waarden die zijn toegekend aan de verschillende scenario’s, zoals uitgelegd 
in paragraaf 2.5 en afgebeeld in figuur 2.3. Een waarde van 1 impliceert bijvoor-
beeld dat de trend van een factor zal doorzetten. Een waarde van 0 impliceert dat 
de trend van een factor zal stabiliseren, enzovoorts.  
 
Neem bijvoorbeeld regel , die in het gegeven voorbeeld in paragraaf 3.9 gebruikt 
werd om te redeneren over de geldigheid van een grondfactor. Deze vorm van rede-
neren (met een evidentiële regel waaraan geen prognoserichting is toegevoegd) 
wordt in de methode dus gebruikt bij het verklaren van een ijktrend in een ijk-
periode. Als aan deze regel een waarde  toegekend wordt, dan kan er geredeneerd 
worden over een eventuele aanstaande richtingsverandering van de grondfactor. 
Deze redeneervorm wordt met andere woorden gebruikt bij het voorspellen van het 
verloop van de ijktrend in de verwachtingsperiode. De volgende regels kunnen dus 
toegevoegd worden aan : 

 e beweert a  a is waar; 
 e beweert a  a is waar; 
 e beweert a  a is waar; 
 e beweert a  a is waar. 
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Het volgende argument  kan dan geconstrueerd worden: 
1 Expert Janssen beweert: ‘Het aantal agenten neemt af’ ( ). 
2 Afnemend aantal agenten (1, ). 
 
Op deze manier representeert argument  de voorspelling van expert Janssen dat 
in de verwachtingsperiode het afnemende aantal agenten (zoals geobserveerd in de 
ijkperiode) zal stabiliseren. Het aantal agenten zal volgens hem dus niet verder 
afnemen, maar ook niet toenemen. Op een vergelijkbare manier kunnen argumen-
ten geconstrueerd worden voor de verwachting dat het aantal agenten zal toenemen 
en/of zal blijven afnemen (al dan niet in hetzelfde tempo of sneller). 
 
De toegekende prognoserichtingen zijn met name van belang voor het berekenen 
van de prognosewaarden van grondfactoren. De prognosewaarde representeert de 
richting waarin de experts verwachten dat een bepaalde grondfactor zich zal ontwik-
kelen16. Deze waarde wordt berekend op basis van alle argumenten voor een be-
paalde grondfactor waar  ongelijk is aan ongedefinieerd. Voor deze berekening is 
een aantal functies nodig. De functie Pos( ) levert het aantal gerechtvaardigde ar-
gumenten  Args met als conclusie  op, waarbij voor de gebruikte regel  geldt 
dat =1. Level( ) is het aantal argumenten waarbij =0. Neg( ) is het aantal argu-
menten waarbij =-1 en Exp( ) het aantal argumenten waarbij =2. 

 
Definitie 20 Prognosewaarde van grondfactoren 

 
Iedere grondfactor  Ground( ) krijgt een prognosewaarde -1≤ ≤2 zodanig 

dat: 
− als Pos( )+Level( )+Exp( )+Neg( )=0, dan =1; 

− in alle andere gevallen:  
=(2Exp( )+Pos( )-Neg( ))/(Pos( )+Level( )+Exp( )+Neg( )). 

 
Als voor iedere grondfactor een prognosewaarde is vastgesteld, kan aan alle overige 
factoren ook een prognosewaarde worden toegekend op dezelfde manier als vastge-
legd in definitie 18. 
 

Definitie 21 Prognosewaarde van factoren 
 

Iedere factor  Factors( )  Ground( ) krijgt een prognosewaarde -1≤ ≤2 zo-
danig dat =  voor alle  Causes( ) en waarbij  het antecedens is 

van . 

                                               
 
 
 
16

 Ook hier komt de betekenis van de waarden overeen met de verschillende scenario’s, dus een waarde 1 impli-

ceert dat de trend in de grondfactor zal doorzetten een waarde van 0 dat de trend in de grondfactor zal stabili-

seren, enzovoorts. Het verschil is dat hier in theorie alle waarden tussen -1 en 2 mogelijk zijn. Een waarde van 

0,5 houdt dan bijvoorbeeld in dat de ontwikkeling van de trend in de grondfactor het midden houdt tussen een 

doorzetting en een stabilisatie.  
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3.13 Van prognosewaarde naar trendindicatie 

Door middel van deze doorrekening kan uiteindelijk een prognosewaarde voor de 
ijktrend berekend worden. Deze prognosewaarde geeft een trendindicatie: een 
waarde die indiceert of en zo ja in welke richting de ijktrend in een gespecificeerde 
verwachtingsperiode zal veranderen. Op basis van deze indicatie kan het verwachte 
trendniveau (bijvoorbeeld van de werklast van een ketenpartner) aan het eind van 
een verwachtingsperiode bepaald worden.  
 
Ook voor deze trendindicatie geldt dat haar betekenis analoog is aan de verschillen-
de scenario’s en bijbehorende waarden uit paragraaf 2.5. Bij een stijgende of dalend 
ijktrend wijst een trendindicatie van 1 er dus op dat de ijktrend zal doorzetten. In 
dat geval wordt in de verwachtingsperiode geen trendbreuk voorzien. Een waarde 
van 0, daarentegen, is gedefinieerd als een stabilisatie van de ijktrend rond het 
niveau van de laatste realisatie, hetgeen dan een trendbreuk betekent, omdat de 
ijktrend zelf niet stabiel is. 
 
Omdat het trendniveau aan het eind van een verwachtingsperiode bekend is voor 
zowel een trendindicatie van 0 (dit is immers hetzelfde niveau als in het laatste jaar 
van de ijkperiode) als van 1 (dit kan door extrapolatie van de ijktrend berekend 
worden), kan ook voor alle trendindicaties tussen 0 en 1 redelijk nauwkeurig worden 
bepaald op welk niveau de verwachte trend zal uitkomen. Neem bijvoorbeeld het 
niveau bij een trendindicatie van 0,5, zoals geïllustreerd in figuur 3.3, deze ligt pre-
cies tussen de verwachte niveaus van de trendindicaties 0 en 1 in. 
 
Bij trendindicaties onder 0 of boven 1 neemt de onzekerheid echter toe. Bij een 
waarde van exact -1 bijvoorbeeld, zal de ijktrend naar verwachting omkeren. Maar 
het kan niet precies gedefinieerd worden in welke mate dit het geval zal zijn. Hier-
door kan ook niet exact worden berekend op welk niveau de trend aan het eind van 
de verwachtingsperiode zal uitkomen. Dit geldt zowel voor trendindicaties tussen 0 
en -1 (omkering) als voor trendindicaties tussen 1 en 2 (escalatie). Er kan in deze 
gevallen voor tussenliggende waarden wel een zeker niveaubereik worden aange-
geven (zie figuur 3.3 ter illustratie).  
 
Bij een ijktrend die zelf stabiel is, kan een trendindicatie niet op deze wijze worden 
gehanteerd en is de onzekerheid nog groter. Een waarde van 0 indiceert in dat geval 
namelijk zowel een doorzetting van de ijktrend en als een stabilisatie van de ijk-
trend. De waarden -1 en 1 duiden dan op een ontwikkeling van de ijktrend naar 
respectievelijk een lager en een hoger niveau. In dit geval kan alleen bij een trend-
indicatie van 0 een trendniveau bepaald worden. Bij een trendindicatie groter en 
kleiner dan 0, kan alleen een niveaubereik aangegeven worden (zie figuur 3.4). In 
de toekomst moet de methode verder ontwikkeld worden om deze tekortkomingen 
te ondervangen. 
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Figuur 3.3 Het bepalen van het trendniveau aan het eind van een 
verwachtingsperiode bij verschillende trendindicaties 
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Figuur 3.4 Het bepalen van het trendniveau aan het eind van een 

verwachtingsperiode bij een stabiele ijktrend verschillende 
trendindicaties 
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4 Argumentatievisualisatie 

4.1 Het visualiseren van redeneringen 

Om de structuur van redeneringen beter te kunnen begrijpen en doorgronden, zijn 
er verschillende modellen van argumentatie ontwikkeld (Reed, Walton & Macagno, 
2007; zie ook paragraaf 3.3). Zulke argumentatiemodellen expliciteren de compo-
nenten van een argument en de relaties ertussen, en leggen daarmee de logische 
structuur van een redenering bloot. Verschillende modellen maken gebruik van 
verschillende ‘bouwstenen’ waaruit argumenten worden opgebouwd. Ook zijn in 
verschillende modellen verschillende soorten relaties tussen premissen, verschil-
lende afleidingsregels en verschillende aanvalsvormen toegestaan. 
 
Vaak worden diagrammen gebruikt om argumentatiemodellen uit te drukken en de 
analyse van de structuur van een argument te visualiseren. Het gebruik van dia-
grammen heeft verschillende voordelen ten opzichte van het gebruik van tekst. 
Diagrammen maken het bijvoorbeeld mogelijk om grote hoeveelheden informatie 
overzichtelijk(er) weer te geven en om relevante informatie sneller te vinden (Larkin 
& Simon, 1987). Daarnaast kost het verwerken en begrijpen van diagrammen be-
trekkelijk weinig cognitieve capaciteit (Ainsworth, 2006; Van Bruggen & Kirschner, 
2003; Cox, 1999; Stenning & Oberlander, 1995). Het visualiseren van argumenten 
in diagrammen helpt bij het nadenken over de structuur van een redenering en het 
expliciet maken van claims voor en tegen de conclusie. Dit zorgt ervoor dat mensen 
argumenten beter kunnen beoordelen doordat ze makkelijker kunnen nagaan of de 
argumenten worden ondersteund door bewijs (Munneke, Andriessen, Kanselaar & 
Kirschner, 2007). Daarnaast kunnen ze makkelijker de sterke en zwakke punten van 
argumenten identificeren en makkelijker inconsistenties ontdekken. 
 
Argumentatievisualisatie (ook wel argumentvisualisatie of argument diagramming) 
helpt bij het op een gestructureerde manier blootleggen van onderliggende assump-
ties en de werking van achterliggende mechanismen. Hierdoor kan het van toege-
voegde waarde zijn bij het analyseren van trendbreuken, zoals in Trendwatch wordt 
gedaan. Argumentatievisualisatie maakt het analyseproces immers beter controleer-
baar en communiceerbaar.  
 
Een argumentatiediagram (Kirschner, Buckingham Shum & Carr, 2003; Okada, 
Buckingham Shum & Sherborne, 2008; Reed, Walton & Macagno, 2007) geeft een 
visuele representatie van de structuur van een argument of redenering, vaak in de 
vorm van een boom of graaf. Een dergelijke boom bestaat doorgaans uit knopen  
en pijlen (zie voor een voorbeeld figuur 3.2). Knopen (vaak in de vorm van boxen  
of cirkels) representeren claims, proposities of beweringen en vormen dus de pre-
missen en conclusies van een argument. De links tussen de knopen (vaak lijnen of 
pijlen) representeren relaties, verbanden of afleidingen, waarbij de pijl de richting 
van de afleidingsregel van premisse naar conclusie weergeeft.  
 
Vaak worden de concepten uit één bepaald argumentatiemodel gebruikt om redene-
ringen te visualiseren in een argumentatiediagram. Verschillende typen argumenta-
tiediagrammen representeren dus verschillende vormen van redeneren (causaal of 
evidentieel redeneren, of een combinatie daarvan) en bestaan uit verschillende 
bouwstenen. Daarnaast kunnen dezelfde bouwstenen op verschillende manieren 
gevisualiseerd worden. In de methode van Trendwatch zullen de geconstrueerde 
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argumentatiediagrammen gebaseerd zijn op het model zoals beschreven in hoofd-
stuk 3. Hieronder wordt beschreven hoe de verschillende concepten zoals gedefini-
eerd in dit model gevisualiseerd worden. 

4.2 Drie typen argumentatiediagrammen 

In de analyse van elke unieke casus worden stapsgewijs drie verschillende argu-
mentatiediagrammen opgesteld: 
1 Basisdiagram: 

Een ‘voorlopig’ diagram dat tot stand komt door middel van het basisonderzoek. 
Dit diagram verklaart het ontstaan en de richting van een hedendaagse ijktrend. 

2 Referentiediagram: 
Het op basis van expert opinions aangescherpte en vervolgens definitief vastge-
stelde diagram dat het ontstaan en de richting van een hedendaagse ijktrend 
verklaart. 

3 Prognosediagram: 
Het diagram, dat wordt opgesteld op basis van het referentiediagram, waarin de 
volgens expert opinions te verwachten trend(verandering) van factoren wordt 
doorgerekend. De uitkomst van dit diagram indiceert of en zo ja in welke richting 
de ijktrend in een gespecificeerde verwachtingsperiode zal veranderen. 

 
Hieronder wordt beschreven hoe factoren, expert opinions en relaties daartussen in 
elk van deze diagrammen worden gevisualiseerd. 

4.3 Het basis- en referentiediagram 

In het basisdiagram en in het referentiediagram worden de verschillende concepten 
op exact dezelfde wijze gevisualiseerd. Alleen inhoudelijk kunnen de diagrammen 
van elkaar afwijken, al naar gelang de uitkomsten van de expertraadpleging.17 Over 
het algemeen zullen daarom alleen referentiediagrammen argumenten bevatten en 
basisdiagrammen niet. 
 
Factoren die geldig zijn worden weergegeven als groene boxen (zie figuur 4.1). 
 
Figuur 4.1 Weergave van een geldige factor 

 
 
Een expert opinion waarmee een grondfactor wordt onderbouwd, wordt weerge-
geven als een oranje box (zie figuur 4.2, links).18 Hierin wordt doorgaans een code 

                                               
 
 
 
17

 Hieronder refereren we met de term ‘referentiediagram’ naar zowel het basisdiagram als het referentiediagram. 
18

 Strikt genomen geeft de oranje box alleen de premisse (in dit geval is dat een expert opinion) van een argument 

weer (in figuur 4.3 staat een compleet argument weergegeven, inclusief conclusie). 
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gebruikt die naar de gedetailleerde expert opinion en de (vaak anonieme) bron ver-
wijst. Met een expert opinion kan een factor ook tegengesproken worden. Dit wordt 
weergegeven door middel van een rode box (zie figuur 4.2, rechts). 
 
Figuur 4.2 Weergave van expert opinions 

 
 
Een argumentatieve relatie wordt weergegeven als een pijl met een ingekleurde 
pijlpunt in de kleur van de premisse (zie figuur 4.3). Deze pijl representeert een 
evidentiële afleidingsregel, zoals gedefinieerd in het vorige hoofdstuk. Deze regel 
wordt gebruikt om op basis van een premisse (weergegeven in een oranje of rode 
box) een grondfactor (weergegeven in een groene box) af te leiden. Merk op dat  
het rechter argument eigenlijk als conclusie heeft dat de grondfactor  niet geldt (er 
zou dus eigenlijk  als conclusie moeten staan in plaats van ). Om de leesbaarheid 
en overzichtelijkheid van de diagrammen te vergroten, is ervoor gekozen om tegen-
argumenten op onderstaande manier te visualiseren. Op deze manier wordt voorko-
men dat in het geval van een tegenargument ook de negatie van een grondfactor 
als aparte box moet worden opgenomen. Om aan te geven dat een grondfactor hier 
niet meer geldt, krijgt een grondfactor een witte inkleuring. 
 
Figuur 4.3 Weergave van argumenten op basis van expert opinions 

 
 
In het referentiediagram hebben de argumentatieve relaties geen prognoserichting. 
Daarom komen in het referentiediagram alleen oranje en rode boxen voor. In figuur 
4.4 worden dan ook de rekenregels zoals gedefinieerd in definitie 17 gehanteerd. De 
waarde van de grondfactor is in dit geval 0,5, omdat Pro( )=1 en Con( )=1. Grond-
factoren met een waarde van 1 zijn groen, grondfactoren met een waarde tussen 
0,5 en 1 krijgen een lichtgroene inkleuring en grondfactoren met een waarde kleiner 
dan 0,5 hebben een witte inkleuring. 
 
Afhankelijk van het type diagram kunnen er dus regels met of zonder prognoserich-
ting voorkomen en worden er verschillende rekenregels gebruikt. Het verschil tus-
sen relaties met en zonder een prognoserichting is overigens niet zichtbaar in de 
visualisatie; dit moet afgeleid worden uit het type diagram. In paragraaf 4.4 wordt 
uitgelegd dat er in het prognosediagram wel relaties voorkomen die een prognose-
richting hebben en zal beschreven worden hoe deze relaties gevisualiseerd worden 
en hoe ermee wordt gerekend. 
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Figuur 4.4 Berekening van de waarde van een grondfactor op basis van 
argumenten 

 
 
Een verklarende relatie tussen factoren wordt weergegeven als een groene pijl met 
een open pijlpunt (zie figuur 4.5). Deze pijl representeert een causale afleidings-
regel en een dergelijke regel heeft volgens definitie 14 een verklaringskracht. Om 
dit te kunnen visualiseren, wordt aan een pijl steeds een label toegevoegd waarin 
deze waarde aangegeven staat. In het onderstaande voorbeeld verklaart de verkla-
rende factor de verklaarde factor voor 80%. 
 
Figuur 4.5 Weergave van een verklarende relatie tussen twee factoren met 

een verklaringskracht 

 
 
Met behulp van al deze bouwstenen kunnen nu diagrammen opgesteld worden die 
ieder een verklaring voor een ijktrend representeren. De te verklaren ijktrend be-
vindt zich altijd onderin het diagram. Naar boven toe worden in causale keten(s) 
steeds meer verklarende factoren voor deze trend weergegeven (zie figuur 4.6). 
Deze ketens ‘eindigen’ in grondfactoren die zelf niet door andere factoren verklaard 
worden. Grondfactoren die (nog) niet onderbouwd of weerlegd worden door argu-
menten krijgen, zoals uitgelegd in hoofdstuk 3, een verstekwaarde van 1. Deze 
grondfactoren krijgen in het diagram een gestippelde rand, zoals weergegeven in 
figuur 4.6. Op basis van de waarden van de grondfactoren worden aan alle andere 
factoren waarden toegekend zoals vastgelegd in definitie 18. Aan de hand van de 
waarde van een factor wordt de weergegeven kleur bepaald. Een waarde van 1 be-
tekent een groene kleur, een waarde van 0,5 of tussen 0,5 en 1 betekent een licht 
groene kleur en een waarde kleiner dan 0,5 een witte kleur. 
 
Figuur 4.6 geeft op deze manier een schematische weergave van een mogelijke ver-
klaring voor een ijktrend. In deze figuur ontbreken de onbekende factoren. Deze 
zijn wel nodig, omdat de inkomende verklaringskrachten van de factoren in dit geval 
nog niet optellen tot 1. In figuur 4.7 wordt weergegeven hoe onbekende factoren 
worden gevisualiseerd: ook zij krijgen een verstekwaarde en een gestippelde rand 
(ze worden immers niet onderbouwd door middel van argumenten). 
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Figuur 4.6 Schematische weergave van een verklaring van een ijktrend 

 
 
Figuur 4.7 Weergave van onbekende factoren 

 
 
Nu van alle bouwstenen bekend is hoe ze gevisualiseerd worden, kunnen we een 
voorbeeld van een referentiediagram geven (zie figuur 4.8). Hierin worden de fac-
toren weergegeven als groene boxen met daarin een omschrijving van zowel de 
aard van de factor als zijn trend in een ijkperiode (bijvoorbeeld: ‘afnemend aantal 
agenten’). De ijktrend is in dit fictieve voorbeeld het afnemende aantal opgelegde 
gevangenisstraffen. In figuur 4.8 wordt een mogelijke verklaring voor deze afname 
weergegeven. Voor één van de grondfactoren (het afnemende aantal agenten) is in 
dit geval een argument opgesteld. Er is dus één expert gevonden die heeft beweerd 
dat deze factor inderdaad geldt. Er zijn nog geen experts gevonden die stellen dat 
er grondfactoren zijn die niet gelden. Dit betekent dat de ijktrend een waarde van 1 
krijgt en dat deze verklaring geldig is. 
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Figuur 4.8 Een voorbeeld van een uitgewerkt referentiediagram 

 

4.4 Het prognosediagram 

Een prognosediagram wordt over het algemeen op dezelfde manier gevisualiseerd 
als een basis- of referentiediagram. Er zijn echter enkele verschillen, die hier zullen 
worden toegelicht.  
 
Specifiek voor grondfactoren in het prognosediagram geldt dat er geen indicatie 
wordt gegeven van de geldigheid van iedere factor (zoals in het referentiediagram), 
maar dat er een indicatie wordt gegeven van de richting waarin een factor zich zal 
ontwikkelen (dit wordt uitgedrukt door middel van een prognosewaarde). Hierbij zijn 
er steeds drie of vier scenario’s denkbaar (afhankelijk van de aard van de onder-
zochte trend). Dit betekent ook dat er vier verschillende soorten argumenten in het 
prognosediagram kunnen worden opgenomen (net zoals in het referentiediagram 
zijn deze argumenten gebaseerd op expert opinions). Deze zijn weergegeven in 
figuur 4.9. Merk op dat de kleuren van de hierin opgenomen boxen en pijlen over-
eenstemmen met de kleuren van de verschillende opties zoals gebruikt in figuur 2.3. 
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Figuur 4.9 Weergave van argumenten in het prognosediagram  

 
 
De argumenten in figuur 4.9 zijn gebaseerd op evidentiële regels die een prognose-
richting hebben. De kleur van een expert opinion representeert de waarde van de 
prognoserichting, waarbij oranje overeenkomt met een prognoserichting van 1. 
Rood representeert een waarde van -1, roze een waarde van 0 en paars een waarde 
van 2. Dit betekent bijvoorbeeld dat het linker argument een argument weergeeft 
dat impliceert dat de trend in de grondfactor in de toekomst zal doorzetten, terwijl 
op basis van het rechter argument verondersteld kan worden dat de trend van de 
grondfactor zal escaleren.  
 
Op basis van deze argumenten worden de prognosewaarden van de grondfactoren 
berekend aan de hand van definitie 20. De prognosewaarden van de overige facto-
ren in het diagram worden berekend zoals vastgelegd in definitie 21. Afhankelijk 
van de prognosewaarde krijgt iedere factor een kleur. Een factor met een waarde 
groter dan of gelijk aan 1 krijgt een groene inkleuring. Als de waarde van een factor 
gelijk is aan 0 of tussen 0 en 1 ligt, krijgt deze een lichtgroene inkleuring. Een factor 
met een waarde kleiner dan 0 krijgt een witte inkleuring (zie ook figuur 4.9).  
 
Het referentiediagram uit figuur 4.8 kan nu aangepast worden tot een prognosedia-
gram door er verwachtingen van experts, over de toekomstige ontwikkeling van de 
grondfactoren, aan toe te voegen. Een voorbeeld van een dergelijke uitbreiding 
staat in figuur 4.10.  
 
Deze figuur laat zien dat experts verwachten dat het aantal agenten zal stabiliseren 
(deze grondfactor heeft een prognosewaarde van 0), dat de afname van het aantal 
gepleegde delicten zal escaleren (de prognosewaarde is 2) en dat het toenemende 
gebruik van hoger beroep juist zal afnemen (de prognosewaarde is -1). Als vervol-
gens de rekenregels toegepast worden, dan blijkt dat op basis van de expertraad-
pleging een trendindicatie van 0,90 verwacht wordt. Dit betekent dat in dit fictieve 
voorbeeld het aantal opgelegde gevangenisstraffen in de toekomst zal blijven afne-
men, maar in een iets minder snel tempo dan in de ijkperiode. Het niveau van de 
ijktrend aan het einde van de verwachtingsperiode zal dan ook net iets onder het 
niveau liggen dat bereikt zou worden als de trend zou doorzetten (bij een waarde 
van precies 1). 
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Figuur 4.10 Een voorbeeld van een uitgewerkt prognosediagram 
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5 Aandachtspunten voor de toekomst 

In dit rapport is een eerste aanzet voor een methode beschreven waarmee trends 
en trendbreuken in de werklast van justitiële ketenpartners op een systematische 
manier geanalyseerd en voorspeld kunnen worden. Deze methode vormt een cen-
traal onderdeel van een breder instrument, Trendwatch, dat is ontwikkeld ter ver-
betering van justitiële capaciteitsramingen. Op basis van de resultaten van een met 
deze methode uitgevoerde analyse kunnen ramingen, zoals die van het van het PMJ, 
getoetst en indien nodig aangepast worden. 
 
Het op een systematische manier verklaren en voorspellen van trends in tijdsreek-
sen is nieuw en, zover wij weten, nog niet eerder beproefd. De belangrijkste meer-
waarde van de ontwikkelde methode, ten opzichte van statistische methodes, is dat 
nu naast kwantitatieve ook kwalitatieve informatie gebruikt kan worden om de toe-
komstige ontwikkeling van een trend te voorspellen. Hierdoor is het mogelijk om 
adequaat te reageren op reeksen waarin zich een trendbreuk heeft voorgedaan en 
om mogelijk nieuwe trendbreuken in een reeks te voorspellen.  
 
De voorgestelde combinatie van causale verklaringen met argumenten is al eerder 
toegepast in andere gebieden en al eerder gespecificeerd in formele modellen. 
Echter, in de ontwikkelde methode heeft een aanpassing van deze reeds bestaande 
modellen plaatsgevonden, waardoor deze nu ook geschikt zijn voor het redeneren 
over trends en trendbreuken. Daarnaast zijn deze bestaande modellen uitgebreid 
met een kwantitatieve component om zo kwantitatieve voorspellingen te kunnen 
doen over het toekomstige verloop van trends. Deze aanpassingen leverden een 
aantal problemen op. Hieronder volgt een overzicht van enkele openstaande metho-
dologische kwesties, vragen en mogelijke verbeteringen die in een vervolgonder-
zoek zeker de aandacht verdienen. In de rapportage over het ontwikkelingsproject 
en de eerste resultaten van Trendwatch worden nog een aantal andere aandachts-
punten behandeld die naar voren zijn gekomen bij het analyseren van twee casus 
(Sonnenschein, Van den Braak, Moolenaar & Smit, 2011). Deze punten hebben niet 
zozeer direct betrekking op de methode, maar zijn mogelijk wel van belang voor de 
toekomstige ontwikkeling ervan. 
 
Onafhankelijke factoren 
In de methode gaan we ervan uit dat alle factoren (inhoudelijk) onafhankelijk van 
elkaar zijn. Het ligt echter aan de invulling die de onderzoekers geven aan een 
casus en de factoren daarin of deze ook echt onafhankelijk zijn. Indien er zich wel 
afhankelijkheden voordoen, dan levert dat problemen op bij het berekenen van de 
waarden van de factoren. Er worden dan mogelijk zaken dubbel geteld. De invloed 
van de veranderingen van een factor kan dan bijvoorbeeld meerdere malen 
meewegen. 
 
Het is daarom belangrijk te evalueren of de onafhankelijkheid van factoren in de 
huidige werkwijze voldoende wordt gegarandeerd en of verbetering wenselijk en 
mogelijk is. Indien nodig zou de methode dan wellicht uitgebreid moet worden, zo-
dat er rekening kan worden gehouden met afhankelijkheden (onder meer door de 
rekenregels aan te passen). 
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Argumenten op basis van alternatieve bronnen 
Het is mogelijk om, naast argumenten op basis van expert opinions, ook andere 
typen argumenten over de geldigheid van grondfactoren expliciet te maken en te 
laten meewegen in de berekeningen19. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om argumen-
ten op basis van (wetenschappelijke) publicaties, statistische informatie en overige 
schriftelijke bronnen. Dergelijke bronnen zijn overigens wel al impliciet meegeno-
men in het pilottraject en gebruikt in de rapportage daarover bij het beschrijven van 
de (inhoud van de) factoren 
 
Het wegen van argumenten en het omgaan met afhankelijkheden 
In de huidige methode wordt de waarde van de grondfactoren bepaald op basis van 
argumenten die allen even zwaar wegen. In de toekomst kan de methode verder 
uitgewerkt worden, zodat het mogelijk wordt een waarde aan iedere expert te ver-
binden (bijvoorbeeld op basis van zijn geloofwaardigheid of deskundigheid). Op deze 
manier kan ook rekening worden gehouden met afhankelijkheden tussen experts, 
dat wil zeggen: experts die maar hun mening mogelijk niet onafhankelijk van elkaar 
hebben gevormd, bijvoorbeeld omdat ze voor dezelfde organisatie werken. Dit is nu 
nog niet het geval. 
 
Als er waarden aan argumenten worden toegekend, dan zal er ook gerekend moe-
ten kunnen worden met de sterkte van de verschillende argumenten voor en tegen 
(nu wegen alle argumenten even zwaar). De noties van attack en defeat (zie defi-
nitie 10) verschillen in dat geval van elkaar, waardoor ook de manier waarop een 
status aan argumenten wordt toegekend (zie definitie 11) zal moeten veranderen.  
 
Daarnaast is het van belang aandacht te besteden aan de problematiek van moge-
lijk overlappende argumenten (wanneer verschillende experts hetzelfde verklaren). 
In de huidige systematiek wordt elke mening meegenomen en wegen alle meningen 
even zwaar. Met andere woorden: als één expert een grondfactor onderschrijft, 
krijgt deze factor dezelfde waarde als wanneer vijf expert dit doen. Verder onder-
zoek is nodig om te bepalen of veranderingen in deze werkwijze wenselijk zijn. 
 
Nieuwe factoren toevoegen en oude factoren verwijderen 
In de tot dusver ontwikkelde methode zijn we ervan uitgegaan dat een ijktrend 
verklaard kan worden door een combinatie van factoren en dat een nieuwe trend 
voorspeld kan worden op basis van dezelfde verzameling van factoren. Er wordt 
daarom alleen in het referentiediagram geredeneerd over de geldigheid van grond-
factoren. Voor het prognosediagram gaan we er dan van uit dat alle grondfactoren 
uit het referentiediagram nog steeds geldig zijn en dus van invloed zijn, en dat ze 
alleen van richting kunnen veranderen. Voor de geanalyseerde casus in het pilot-
traject bleek dit afdoende.  
 
Het is echter denkbaar dat er in andersoortige casus grondfactoren worden gevon-
den die weliswaar de ijktrend verklaren, maar die in de verwachtingsperiode niet 
meer gelden. Ook kunnen er nieuwe grondfactoren worden gevonden die in de ijk-
periode nog niet aanwezig waren. Er kunnen, met andere woorden, dus grondfac-
toren bijkomen en wegvallen. In dat geval zullen de referentie- en prognosedia-

                                               
 
 
 
19

 In de twee in het pilottraject geanalyseerde casus zijn echter alleen nog argumenten op basis van expert 

opinions geëxpliciteerd en gevisualiseerd. 
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grammen van elkaar verschillen. In de toekomst moet de methode nog aangepast 
worden om hiermee om te gaan. Zowel in het referentie- als in het prognosedia-
gram moeten argumenten dan een waarde volgens definitie 17 kunnen krijgen. 
 

Redeneren over causale relaties 
Gegeven de gecombineerde theorie (zie paragraaf 3.10), kan worden geredeneerd 
over factoren. Het is echter ook mogelijk om te redeneren over causale relaties tus-
sen factoren. Dat wil zeggen: er zouden argumenten voor of tegen een relatie ge-
construeerd kunnen worden. Hierdoor kan vervolgens geredeneerd worden over de 
geldigheid van causale relaties. Deze relaties kunnen in dat geval, net zoals grond-
factoren, een waarde krijgen die hun geldigheid representeert (zie definitie 17). 
Relaties met een waarde van 0 mogen dan ook niet meer meegenomen worden bij 
het berekenen van de waarden van factoren. 
 
Overigens is er in het pilottraject al wel op een andere manier geredeneerd over 
causale relaties, namelijk door op basis van expert opinions de verklaringskracht 
van een aantal relaties aan te passen. In dit pilottraject zijn de argumenten op basis 
waarvan dit gebeurde echter niet in de argumentatiediagrammen geëxpliciteerd. 
 
Alternatieve verklaringen 
Gegeven de methode is het mogelijk om meerdere alternatieve verklaringen te ge-
nereren. In het pilottraject is echter voor iedere casus steeds maar één verklaring 
voor een ijktrend uitgewerkt. Toch zou, redelijk eenvoudig, uit een set alternatieven 
de beste verklaring geselecteerd kunnen worden, bijvoorbeeld op basis van infe-
rence to the best explanation (zie paragraaf 3.2). Een voorbeeld van deze werkwijze 
is al eerder toegepast op een vergelijkbaar model (zie Van den Braak, 2010). In de 
toekomst zouden daarom voor een ijktrend in een casus meerdere verklaringen op-
gesteld kunnen worden, waarna dan de beste verklaring gekozen kan worden. 
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Summary 

A method to explain and predict trends 

For more than a decade, annual forecasts have been made of the capacity need of 
the different organisations in the justice system, for the purpose of substantiating 
the justice budget. Since 2005, these forecasts have been made using the Progno-
semodel Justitiële ketens (PMJ, Forecasting Model for the Justice System). Evalua-
tions have demonstrated, however, that the predictive quality of the PMJ, in parti-
cular in the long term, has room for improvement. One of the problems of this 
model is that it cannot be used to predict structural breaks in trends. This model is 
also not capable of dealing with breaks in trends that have occurred recently. These 
drawbacks indicate the need for a method that can be used to analyse trends sys-
tematically and to adequately anticipate any breaks in these trends. This report 
provides a description of the first steps towards a method that can do both. This 
method is part of a broader instrument, Trendwatch, which has been developed to 
improve the forecasts of the capacity needed in the justice system. 
 
The method that has been developed combines two different reasoning tasks: ex-
planation and prediction. On the one hand it will be possible to explain structural 
breaks in trends. On the other hand it will be possible to predict the future course of 
the trend based on such an explanation. This means that it will be possible to deter-
mine whether the analysed trend will continue in the same direction or whether it 
will change direction (in the latter case, a new break occurs). In these two forms of 
reasoning there are often cause and effect relationships between the entities (i.e. 
the entities are causally related). Therefore, in the Trendwatch method, trends and 
breaks in trends will be explained in terms of causal sequences of relevant factors 
(that may be changing) that shape a trend. A factor is defined as a circumstance 
that may occur both inside and outside the justice system.  
 
The primary subject of the investigation is a benchmark trend: a current trend in 
the workload of an organisation in the justice system. The period in which a bench-
mark trend occurs is the benchmark period. A benchmark trend usually starts at a 
clearly identifiable end of a historical trend, that is, after a structural break in a 
trend. In this context it is assumed that a trend is caused by a combination of cau-
sal factors that themselves also describe trends. Factors are consequently not static, 
and continue to develop in the period that is being analysed. A benchmark trend is 
then caused by factors of which the trend has changed during the benchmark pe-
riod. It is the result of a structural change in the combination of factors that shaped 
the historical trend. 
 
By means of the developed Trendwatch method, it is possible to generate expla-
nations for a benchmark trend. These explanations are visualised using argument 
diagrams. These diagrams represent the structure of an explanation in the form of  
a tree that consists of boxes and arrows. The boxes in this diagram represent the 
factors, while the arrows represent the causal relations between the factors. 
 
The further the causal sequences are developed, the more detailed the factors in-
cluded in the diagram will be. At some point in this process we do not want or are 
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not able to specify additional explanatory factors for these factors any further. A 
factor that is not explained explicitly by one or more other factors, and which is at 
the beginning of the causal sequence, is referred to as a ground factor.  
Still, it is important that a statement can be made about the validity of the ground 
factors. In the developed method, this is done by means of arguments based on 
expert opinions. For this purpose, various experts are asked whether they agree 
with the ground factors in a certain benchmark period. In this way, two forms of 
reasoning about factors are combined: causal (explanatory) and argumentative 
reasoning. 
 
Firstly, causal reasoning takes place on the basis of assumed causal or explanatory 
relations between factors, which are established based on domain knowledge. For 
example: 
 

Factor X causes factor Y or Factor X explains factor Y. 
 
This form of reasoning makes it possible to provide a structured overview of the 
causes (or possible causes) of, or explanations for, a benchmark trend (and as a 
result of this often also for a break in a trend). In order to obtain insight into the 
extent to which a specific factor or ground factor explains another factor, each 
causal relation is assigned a value on a scale from 0 to 1. This value represents  
the explanation strength of the explaining factor in relation to the factor that has 
been explained. For example: 
 

Factor X may be explained by factor Y for 0.70 (70%). 
 
Although all factors, with the exception of the ground factors, must be explained  
by other factors for 100%, it is usually not possible to specify all explanations. This 
is why an independent factor that represents the unknown factors is added to each 
factor that has not yet been fully explained. The explanation strength of this ‘un-
known factor’ is valued such that all explanation strengths that contribute to the 
factor explained by it add up to 1. 
 
Argumentative reasoning, in the second place, is done based on expert opinions, 
statistics, and documents. For example: 
 

Expert E argues that factor X is valid, so factor X is valid. 
 
Such arguments serve to support ground factors. In this way, it is possible to give 
an indication of whether such a factor is valid at all. The above-mentioned argument 
may consequently also be read as follows:  
 

The fact that expert E argues that factor X is valid is an indication of the validity 
of factor X. 

 
Factors may be refuted in the same way, for example: 
 

Expert E argues that factor X is not valid, so factor X is not valid. 
 
This makes it possible to indicate that – according to a specific expert – a factor is 
not valid; this means that this expert is contradicting the factor. This is called a 
counterargument.  
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In this method, a distinction is made between factors and arguments (based on 
expert opinions). This difference lies primarily in the direction in which the informa-
tion is represented. Relations between factors are represented in the direction from 
cause to effect ('factor X explains factor Y' or 'factor X causes factor Y'). Arguments 
based on expert opinions to support factors are represented in the opposite direc-
tion, that is, from effect to cause ('the argument of expert E that X is valid is an 
indication for factor X').  
In order to be able to determine whether the factors in an explanation – and as a 
result of this, the explanation itself – are valid, a quantitative component has been 
added to the Trendwatch method. On the basis of the number of arguments in fa-
vour of and against a ground factor, a value is assigned to each ground factor. This 
value represents to what extent a ground factor is supported or refuted. Each argu-
ment against a ground factor is assigned the value of 0 and each argument in fa-
vour of it is assigned the value of 1. The value of a ground factor is the average of 
the values of all these arguments. If a ground factor has not, or not yet, been sup-
ported or refuted (consider in particular the unknown factors), it has a default value 
of 1. The idea behind this is that it is assumed that a ground factor is valid as long 
as there are no explicit reasons to assume that this assumption is incorrect. 
 
If many arguments have been presented against a specific ground factor, this may 
be a reason to remove this ground factor from the explanation. In that case, the 
experts contradict that this factor is present. So, this factor may no longer be used 
as an explanation for subsequent factors. 
 
When values are assigned to all ground factors and when explanation strengths of 
are known for all relations, it is possible to determine values for all other factors, 
including the benchmark trend. This is done by multiplying the sum of the values of 
all explanations of a factor by the explanation strength of the relations. The value 
that is calculated in this way represents the extent to which the factor is explained 
by other factors and ground factors, and thereby gives an indication of the extent to 
which it is present. This value is always between 0 and 1. A value of 0 implies that  
a factor is not present at all; a value of 1 means that the factor is indeed present. 
Once all these values have been calculated, it becomes clear what the validity of the 
explanation as a whole is. An explanation of which the value of the benchmark trend 
is equal to 1 has not been contradicted by experts, and is considered valid.  
 
The thus constructed explanation for a benchmark trend is also relevant with re-
spect to forecasting, for it can be used to predict the course of this trend in the fu-
ture. In the method developed, a prediction is given of the direction (or the change 
of direction) of a benchmark trend in a specific expectation period based on the 
expected change of factors. An expectation period starts when the last value in the 
time series of the benchmark trend has been realised. 
 
Future developments in the factors explaining a benchmark trend will determine to a 
significant extent what the future course of this trend will be. In the next few years, 
the course of the trend may: 
• Continue: the benchmark trend continues in the same direction. This will certainly 

occur if all relevant factors continue to develop in the same direction as in the 
benchmark period. 

• Escalate: the benchmark trend is strengthened. This is certainly the case if the 
trends of all relevant factors manifest themselves even more clearly. 
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• Stabilise: the benchmark trend levels out, and stabilises at the current level. This 
will certainly occur if the trends of all relevant factors stabilise at the current 
level. 

• Reverse: the benchmark trend develops in the opposite. This is certainly the case 
if all trends contained in the relevant factors also reverse. 

In order to be able to determine in which direction a benchmark trend will develop, 
it must also be determined in which direction all factors in the established explana-
tion will develop. Expert opinions will once again form the basis of this process. 
Experts will be asked to assess how they think the ground factors will develop in the 
future. These expert opinions will subsequently be expressed in arguments with a 
prediction direction. For this purpose, there are four scenarios, each with its own 
value: a factor may continue (prediction direction=1), reverse (-1), stabilise (0), or 
escalate (2).  
 
Based on these arguments a prediction value for each ground factor can be calcu-
lated. These values are between -1 and 2. The prediction value of a ground factor  
is the average of the prediction directions of all its arguments, where ground factors 
without arguments are assigned a default value of 1. Once the prediction values for 
all ground factors has been determined, it is also possible to assign prediction val-
ues to the other factors in the argument diagram. This is done by multiplying the 
sum of the prediction values of all explanations of a factor by the explanation 
strength of the relations.  
 
On the basis of this calculation, it will subsequently be possible to calculate a pre-
diction value for the benchmark trend. This prediction value gives a trend indication: 
this is a value that indicates whether and, if so, in which direction the benchmark 
trend will change in a specific expectation period. On the basis of this trend indica-
tion, it is possible to determine the expected trend level (of the workload of an orga-
nisation) at the end of the expectation period.  
 
A trend indication of 1 points to a continuation of the benchmark trend. In that case, 
a new structural break is not expected in the expectation period. A value of 0, how-
ever, has been defined as a stabilisation of the benchmark trend around the level of 
the last realisation. This means a break in each situation in which the benchmark 
trend itself is not stable.  
 
As the trend level at the end of an expectation period is known for both a trend in-
dication of 0 (this is the same level as in the last year of the benchmark period) and 
1 (this can be calculated by extrapolation of the benchmark trend), the expected 
trend level can be calculated reasonably accurately for all trend indications between 
0 and 1. In this way, it will be possible to come to a well-founded prediction based 
on expert opinions. This prediction may subsequently be used to test and, where 
required, adjust forecasts of the capacity needed in the justice system. 
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